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АНОТАЦІЯ 

Горбова Ю.С. Соціологічний контекст практик корпоративної 

соціальної відповідальності в Україні. - Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук  

за спеціальністю 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» (05 – соціальні 

та поведінкові науки). – Львівський національний університет імені Івана 

Франка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львів – 

Київ, 2017. 

У розділі 1 «Теоретичні підходи до вивчення соціальної 

відповідальності» окреслено передумови формування соціальної 

відповідальності, проаналізовано підходи до її вивчення та розуміння. 

Представлено аналіз генезису концепції соціальної відповідальності в 

соціологічному дискурсі, що дозволило визначити засади виникнення 

соціальної відповідальності. У розділі 2 «Корпоративна соціальна 

відповідальність як складова управління організацією» Охарактеризовано 

шляхи інституціоналізації корпоративної соціальної відповідальності, 

визначені принципи та індикатори соціологічної оцінки соціально 

відповідального бізнесу. У розділі 3 «Практики реалізації корпоративної 

соціальної відповідальності в управлінні організацією» представлено 

соціологічний механізм емпіричного дослідження практик реалізації 

корпоративної соціальної відповідальності в управлінні компанією та аналізу 

соціальних звітів.  

У сучасній Україні тема корпоративної соціальної відповідальності 

стає все більш популярною не тільки серед бізнесової спільноти, але й 

наукового співтовариства. Адже виникають нові практики її реалізації, як на 

рівні суспільства в цілому, так і на регіональному або організаційному 

рівнях, що знаходять відображення в соціальній поведінці індивідів, 

соціальних груп, соціальних організацій тощо. Усі ці прояви безпосередньо 
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знаходяться у фокусі соціологічного пізнання. У цих умовах дослідження 

соціологічного контексту означених практик дає змогу не тільки суттєво 

розширити межі соціологічного знання щодо розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності в Україні, але й дослідити саме українську 

специфіку їх реалізації на різних соціальних рівнях та прошарках. 

В дисертації сформульовані теоретичні узагальнення та 

запропоновані нові підходи для вирішення суперечності між об’єктивною 

потребою в розвитку практик корпоративної соціальної відповідальності в 

Україні і обмеженістю соціологічного знання щодо механізмів вивчення й 

оцінки цих практик. 

В результаті аналізу феномену соціальної відповідальності в загальній 

соціологічній теорії і теоріях управління було доведено, що відповідальність 

перед суспільством реалізується, з одного боку, через різноманітні форми 

соціального контролю, а з іншого – через розуміння свого громадського 

значення суб’єктами соціальної відповідальності. На відміну від уже 

існуючих підходів до розуміння соціальної відповідальності, у роботі вона 

класифікується за сферою спрямованості, а саме: юридична, економічна та 

морально-етична, що дозволяє розглядати соціальну відповідальність як 

складно структуроване соціальне явище, яке має прояв як у соціально-

відповідальній поведінці індивідів і соціальних груп, так і на організаційному 

рівні. 

Проведене в роботі вивчення особливостей управління соціальною 

відповідальністю дало змогу охарактеризувати його як безперервний процес, 

який складається з послідовності наступних етапів: визначення пріоритетних 

напрямків соціальної політики організації, створення соціальної структури 

управління та координаційного центру соціальних програм, навчання 

персоналу в галузі соціальної відповідальності, реалізація соціальних 

програм, складання організацією соціального звіту про результати соціальної 

відповідальності та доведення його до зацікавлених сторін. 
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Вперше з метою оцінки та управління практиками корпоративної 

соціальної відповідальності запропоновано використовувати основні 

теоретичні положення трансформаційної парадигми Д. Мертенс, яка 

базується на принципах соціальної справедливості, солідарності та 

дотриманні прав людини. Таке використання дозволяє при проведенні оцінки 

практик корпоративної соціальної відповідальності враховувати інтереси всіх 

зацікавлених сторін. 

Також доповнена і удосконалена методика оцінки програм та проектів 

К. Вайс, завдяки її екстраполяції в площину корпоративної соціальної 

відповідальності й додавання до цієї методики кількісно-якісного аналізу 

інформації про КСВ, що дозволяє мінімізувати суб’єктивність дослідника чи 

представників компанії, які відповідають за надання інформації широкій 

громадськості. 

Вперше запропоновані соціологічні індикатори оцінки соціальних 

звітів (як джерела інформації про практики корпоративної соціальної 

відповідальності). Повнота відображення яких у нефінансових звітах 

віддзеркалює притаманний українськім реаліям соціальний контекст ведення 

бізнесу. Узагальнено показники для кількісної оцінки корпоративної 

соціальної відповідальності в залежності від зацікавленої сторони, на 

задоволення потреб якої спрямована корпоративна соціальна 

відповідальність: перша група – показники, що стосуються споживачів та 

держави; друга група – працівників; третя група – місцевого товариства. Це 

дозволило використовувати їх при оцінці практик корпоративної соціальної 

відповідальності. 

На основі соціологічного експерт-опитування уточнено найбільш 

поширені практики корпоративної соціальної відповідальності для різних 

форм бізнесу.  

Крім того розроблено алгоритм соціологічної оцінки корпоративних 

соціальних звітів, які публікуються компаніями. На основі чого доведено,що 

соціальний звіт, як один із основних зовнішніх проявів КСВ, являє собою 
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комплексний документ, що підлягає соціологічному аналізу, оцінка якого 

дозволяє вивчити, які практики корпоративної соціальної відповідальності 

більшою мірою представлені в українському бізнес-середовищі. 

Отримані в ході дослідження висновки та результати надали 

можливість визначити перешкоди ефективному розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності, які знаходять відображення в низькій соціальній 

активності компаній, а підміна добровільного бажання компаній бути 

соціально відповідальними на державний вплив та примушення може стати 

перепоною для гармонізації суспільного розвитку.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

визначення соціологічного контексту практик корпоративної соціальної 

відповідальності дозволяє доповнити концепцію соціальної відповідальності 

практичною складовою, а саме - кількісно-якісною оцінкою практик 

корпоративної соціальної відповідальності. На основі отриманих результатів 

збагачується практика оцінки корпоративної соціальної відповідальності, 

обґрунтовуються основні положення й особливості проведення соціологічної 

оцінки на організаційному рівні. Матеріали дослідження доповнюють і 

поглиблюють існуюче уявлення про корпоративну соціальну 

відповідальність і можуть бути використані для подальшої розробки стратегії 

розвитку соціально-відповідального бізнесу як необхідної умови сталого 

розвитку суспільства в Україні. Результати, отримані під час дисертаційного 

дослідження, можуть використовуватись для проведення занять у рамках 

навчальних курсів «Соціологія організацій», «Соціологія управління», 

«Корпоративна соціальна відповідальність». 

Ключові слова: соціальне управління, відповідальність, соціальна 

відповідальність, корпоративна соціальна відповідальність, соціальна оцінка, 

соціальна діагностика, соціальний звіт, соціальний аудит, соціальні практики, 

практики корпоративної соціальної відповідальності.
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ABSTRACT 

Horbova Y.S. Sociological context is a practice of corporate social 

responsibility in Ukraine.  

Manuscript the thesis for a Candidate's degree in sociological sciences on a 

speciality 22.00.04. – special and branch sociologies (05 – Social and Behavioral 

Scinces). – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2017. 

Section 1 "Theoretical Approaches to the Study of Social Responsibility" 

outlines the preconditions for the formation of social responsibility, analyzes 

approaches to its study and understanding. An analysis of the genesis of the 

concept of social responsibility in the sociological discourse is presented, which 

allowed to determine the principles of social responsibility. In section 2 "Corporate 

Social Responsibility as a Component of Organization Management", the ways of 

institutionalization of corporate social responsibility are described, principles and 

indicators of sociological assessment of socially responsible business are defined. 

Section 3 "Analysis of Corporate Social Responsibility Implementation Practices 

in the Management of the Organization" presents the sociological mechanism of 

empirical research on the implementation of corporate social responsibility in 

company management and analysis of social reports. 

In today's Ukraine, the theme of corporate social responsibility is becoming 

more and more popular not only among the business community, but also the 

scientific community. After all, there are new practices of its implementation, both 

at the level of society as a whole, and at the regional or organizational levels, 

which are reflected in the social behavior of individuals, social groups, social 

organizations, etc. All these manifestations are directly in the focus of sociological 

knowledge. Under these conditions, the study of the sociological context of these 

practices allows not only to substantially expand the boundaries of sociological 

knowledge on the development of corporate social responsibility in Ukraine, but 

also to study the Ukrainian specificity of their implementation at different social 

levels and levels. 
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The dissertation formulated theoretical generalizations and proposed new 

approaches to resolving the contradiction between the objective need for the 

development of practices of corporate social responsibility in Ukraine and the 

limited sociological knowledge about the mechanisms for studying and evaluating 

these practices. 

As a result of the analysis of the phenomenon of social responsibility in the 

general sociological theory and management theories, it was proved that 

responsibility to society is realized, on the one hand, through various forms of 

social control, and on the other - because of the understanding of its social 

significance by actors of social responsibility. In contrast to the existing 

approaches to understanding social responsibility, it is classified in the work in the 

field of orientation, namely: legal, economic and moral-ethical, which allows 

considering social responsibility as a complexly structured social phenomenon, 

which manifests itself as a socially responsible behavior. individuals and social 

groups, and at the organizational level. 

The study of the features of social responsibility management made it 

possible to characterize it as a continuous process that consists of a sequence of the 

following stages: the definition of the priority directions of the social policy of the 

organization, the establishment of the social structure of management and the 

coordination center of social programs, training of personnel in the field of social 

responsibility, the implementation of social programs , compiling an organization's 

social report on the results of social responsibility and bringing it of stakeholders. 

For the first time, in order to assess and manage the practices of corporate 

social responsibility, it is proposed to use the main theoretical positions of the 

transformational paradigm D. Mertens, which is based on the principles of social 

justice, solidarity and respect for human rights. Such use allows taking into 

account the interests of all interested parties when conducting an assessment of 

corporate social responsibility practices. 

Also, the methodology for evaluating programs and projects by K. Weiss is 

complemented and improved, due to its extrapolation into the area of corporate 
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social responsibility and the addition of this method of quantitative and qualitative 

analysis of information on CSR, which minimizes the subjectivity of the researcher 

or representatives of the company responsible for providing information the 

general public. 

The sociological indicators for assessing social reports (as sources of 

information on corporate social responsibility practices) were first proposed. The 

completeness of reflection in non-financial reports reflects the social context of 

doing business inherent in Ukrainian realities. The indicators for quantitative 

assessment of corporate social responsibility depending on the interested party, 

which meet the needs of the corporate social responsibility, are summarized: the 

first group - indicators relating to consumers and the state; second group - 

employees; third group - local community. This allowed them to be used in 

assessing corporate social responsibility practices. 

Based on a sociological expert survey, the most common practices of 

corporate social responsibility for various forms of business are specified. 

In addition, an algorithm for sociological assessment of corporate social 

reports published by companies is developed. On the basis of this, it is proved that 

the social report, as one of the main external manifestations of CSR, is a 

comprehensive document that is subject to sociological analysis, the assessment of 

which allows us to examine which practices of corporate social responsibility are 

more represented in the Ukrainian business environment. 

The findings and results obtained during the study provided an opportunity 

to identify the barriers to the effective development of corporate social 

responsibility, which are reflected in the low social activity of companies, and the 

substitution of the voluntary desire of companies to be socially responsible for 

state influence and coercion can become an obstacle to the harmonization of social 

development. 

The practical significance of the results obtained is that the definition of the 

sociological context of corporate social responsibility practices can complement 

the concept of social responsibility with a practical component, namely, a 
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quantitative and qualitative assessment of corporate social responsibility practices. 

On the basis of the obtained results, the practice of evaluating corporate social 

responsibility is enriched, the main provisions and peculiarities of carrying out 

sociological assessment on the organizational level are substantiated. Research 

materials complement and deepen the existing understanding of corporate social 

responsibility and can be used to further develop a strategy for the development of 

socially responsible business as a prerequisite for the sustainable development of 

society in Ukraine. The results obtained during the dissertation study can be used 

for conducting classes within the framework of the training courses "Sociology of 

Organizations", "Sociology of Management", "Corporate Social Responsibility". 

Key words: social management, responsibility, social responsibility, 

corporate social responsibility, social assessment, social diagnosis, social report, 

social audit, social practices, practices of corporate social responsibility. 

 

Список публікацій здобувача Горбової Ю.С. 

Наукові праці в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Білоног Ю. С. Соціальний звіт як складова корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу (на прикладі вітчизняних компаній). Сучасні 

суспільні проблеми у вимірі соціології управління: зб. наук. праць ДонДУУ. Т. 

ХІІІ. Д. : ДонДУУ, 2012. С. 367–375 (Серія «Соціологія», вип. 217). 

2. Білоног Ю. С. Роль держави в становленні соціального аудиту. 

Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: зб. наук. праць 

ДонДУУ. Т. ХІV.  Д. : ДонДУУ, 2013.  С. 200–208 (Серія «Соціологія», 

вип. 258). 

3. Білоног Ю. С. Порівняльний аналіз підходів до вивчення 

корпоративної соціальної відповідальності. Сучасні суспільні проблеми у 

вимірі соціології управління: зб. наук. праць ДонДУУ.  Т. XV.  Донецьк: ТД 

«Дружба», 2014.  С. 155–163.  (Серія «Спеціальні та галузеві соціології», 

вип. 281). 



10 
 
4. Білоног Ю. С. Характеристика та аналіз структурних елементів 

соціальної відповідальності бізнесу. Грані: науково-теоретичний та 

громадсько-політичний альманах. Дніпропетровськ: вид-во «Грані». №5, 

2015. С. 30–36. 

5. Билоног Ю. С. Институционализация практик корпоративной 

социальной ответственности в Украине: социологический аспект анализа. 

Проблемы управления. Минск: Академия управления при президенте 

республики Беларусь. № 4, 2017. С. 62–66. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

6. Зарубежные модели и опыт социального аудита: Сб. стат. / сост. 

О. В. Мазурик, Ю. С. Билоног.  Донецк: ЦСА, 2010. 112 с. (Серия: 

Библиотека социального аудитора). (Особистий внесок здобувача: аналіз та 

систематизація матеріалів щодо англосаксонської та російської моделей 

соціального аудиту С. 5–54). 

7. Социальный аудит в схемах и таблицах / Авт.-сост. О. В. Мазурик, 

Ю. С. Билоног. Донецк: ЦСА, 2010. 120 с. (Серия: Библиотека социального 

аудитора). (Особистий внесок здобувача: розробка схем проведення 

соціального аудиту, його інструментарію та етичної складової С. 76–113). 

8. Международные стандарты социального аудита: / сост. 

О. В. Мазурик, Ю. С. Билоног, Е. Г. Ярышева. Донецк: ЦСА, 2011. 508 с. 

(Серия: Библиотека социального аудитора). (Особистий внесок здобувача: 

аналіз та систематизація комплексу європейських стандартів соціального 

аудиту С. 133–282). 

9. Національні стандарти соціального аудиту: / уклад. О. В. Мазурик, 

Ю. С. Білоног. Донецьк: ЦСА, 2011. 396 с. (Серія: Бібліотека соціального 

аудитора). (Особистий внесок здобувача: визначення складових та сутнісних 

характеристик національних стандартів соціального аудиту С. 86–215). 

10. Білоног Ю. С. Соціальний звіт компаній як інструмент соціального 

аудиту. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

«Соціогуманітарні технології у методологічному та практичному вимірах» 



11 
 

1 березня – 30 травня 2012 р. URL: 

http://www.sht.odessa.ua/docs/Articles/Bilonog.pdf. 

11. Білоног Ю. С. Проблеми розвитку соціальної відповідальності 

бізнесу (закордонний досвід). Матеріали ХVІ наукової студентської 

конференції «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології і політології». – 

Д.: ДонДУУ. 2010. С. 35 –41. 

12. Білоног Ю. С. Аналітичний огляд міжнародних стандартів щодо 

соціальної відповідальності. Матеріали ХVІІ наукової студентської 

конференції «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології і політології». – 

Д.: ДонДУУ. 2011.  С. 17–24. 

13. Білоног Ю. С. Соціальний аудит як соціологічна діагностична 

технологія. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих учених і студентів. Д.: ДонДУУ, 2013. С. 11–14. 

14. Білоног Ю. С. Світовий досвід та особливості корпоративної 

соціальної відповідальності в Україні. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції молодих учених і студентів. Д.: ДонДУУ, 2014. – 

С. 13–16. 

15. Білоног Ю. С. Технологія оцінки нефінансової звітності 

незалежними організаціями. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Львів, 30-31 січня 2015 року). Львів: ГО "Львівська фундація 

суспільних наук", 2015. С. 26–29. 

16. Білоног Ю. С. Аналіз корпоративних соціальних звітів як 

інструмент подолання конфліктів між великим бізнесом та суспільством. 

Матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю "Проблеми 

розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні 

сучасних суспільних процесів" (м. Київ 1-22 травня 2015 року) / Київ. нац. ун-

т ім. Т. Шевченка під заг. ред. Куценко О.Д., Судаков В. І. К.: Логос, 2015.  С. 

17–18. 

17. Білоног Ю. С. Характеристика структурних елементів 

корпоративної соціальної відповідальності. Матеріали міжнар. наук-практ. 



12 
 

конф, «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління» 

м. Маріуполь, 5 червня 2015 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2015. С. 104–107. 

18. Білоног Ю. С. Соціально-відповідальна співпраця бізнесу з 

університетами. Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в 

економічному університеті. Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. за участю 

міжнар. представників Київ, 2-3 березня, 2016 р, Київ:КНЕУ, 2016 С. 376–

377. 

19.  Білоног Ю. С. Практики реалізації корпоративної соціальної 

відповідальності: сучасний стан та перспективи аналізу. Матеріали міжнар. 

наук-практ. конф. «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології 

управління» м. Маріуполь, 2016 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2016. С. 24–27. 

20. Білоног Ю. С. Індикатори оцінки соціальної звітності компаній в 

контексті соціологічного дослідження практик корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні. Матеріали міжнар. наук-практ. конф, «Сучасні 

суспільні проблеми у вимірі соціології управління» м. Маріуполь, 2017 р. 

Маріуполь: ДонДУУ, 2017. С. 33–36. 

 



13 
 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП  

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

1.1. Генезис концепції соціальної відповідальності в соціологічному 

дискурсі  

1.2. Наукові підходи до вивчення соціальної відповідальності. 

1.3. Соціальна відповідальність у теорії управління організацією 

Висновки до розділу 1  

РОЗДІЛ 2. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

2.1. Інституціоналізація корпоративної соціальної відповідальності  

2.2. Досвід впровадження та принципи соціально відповідального 

бізнесу: міжнародний контекст  

2.3. Індикатори оцінки корпоративної соціальної відповідальності 

Висновки до розділу 2  

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

3.1. Емпіричне дослідження практик реалізації корпоративної 

соціальної відповідальності 

3.2. Соціальна звітність компаній у системі оцінки практик 

корпоративної соціальної відповідальності  

3.3. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: тенденції 

подальшого розвитку та проблеми управління  

Висновки до розділу 3  

ВИСНОВКИ  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

15 

26 

 

26 

 

36 

51 

66 

 

69 

69 

 

83 

98 

112 

 

115 

 

115 

 

138 

 

155 

 

172 

177 

181 

198 



14 
 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

СВ – соціальна відповідальність 

СВБ – соціальна відповідальність бізнесу 

КСВ – корпоративна соціальна відповідальність 



15 
 

 
ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Розвиток громадянського суспільства 

з розгалуженою системою соціальних інститутів є основою для становлення 

соціально відповідальних відносин у суспільстві, оскільки громадяни 

отримують демократичні права та набувають відповідальності перед 

суспільством, державою й перед самими собою. У такому суспільстві 

відповідальними за результати своєї діяльності стають не тільки громадяни, 

але й держава, громадські організації та бізнес-структури. Останніми 

десятиліттями українські компанії намагалися сформувати власний підхід до 

розуміння соціальної відповідальності. Ця зацікавленість була детермінована 

розповсюдженням практик відповідального ведення бізнесу в провідних 

країнах світу, усвідомленням українськими компаніями своєї приналежності 

до збереження оточуючого середовища, відповідальності за вирішення 

соціально-економічних проблем регіону, підвищення якості життя місцевої 

громади та дотримання прав людини. На основі цього формуються різні 

підходи до розуміння та вивчення корпоративної соціальної відповідальності, 

яка поступово стає своєрідною філософією ведення бізнесу. Без неї, на даний 

час, важко уявити сучасну організацію, що ефективно функціонує в умовах 

розвитку громадянського суспільства.  

У сучасній Україні корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) 

стає все більш популярною не тільки серед бізнесової спільноти, але й 

наукового співтовариства. Адже виникають нові практики її реалізації як на 

рівні суспільства загалом, так і на регіональному або організаційному рівнях, 

що відображаються в соціальній поведінці індивідів, соціальних груп, 

соціальних організацій тощо. Усі ці прояви безпосередньо знаходяться у 

фокусі соціологічного пізнання. За таких умов дослідження соціологічного 

контексту означених практик дає змогу не тільки суттєво розширити межі 
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соціологічного знання щодо розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні, але й дослідити саме українську специфіку їх 

реалізації на різних соціальних рівнях. 

На сьогодні корпоративна соціальна відповідальність є добровільною 

діяльністю компаній, перш за все, приватного сектору, хоча в останні роки 

організації державного сектору також керуються основними принципами цієї 

концепції. Розуміння корпоративної соціальної відповідальності та 

впровадження її в систему управління компанією багато в чому залежить від 

того, який зміст вкладають у це явище ті, хто безпосередньо зацікавлені у 

реалізації цього типу відповідальності на практиці. При широкому 

різноманітті концепцій корпоративної соціальної відповідальності (концепція 

досягнення конкурентних переваг, корпоративної підзвітності, концепція 

зацікавлених сторін, теорія корпоративного конституціоналізму, теорія 

корпоративного громадянства, концепція сталого розвитку тощо), 

трактування та визначення корпоративної соціальної відповідальності 

суттєво різняться, що ускладнює розуміння та вивчення її практик. 

В Україні фактично не розвинені механізми налагодження зворотного 

зв’язку щодо ефективності реалізації практик корпоративної соціальної 

відповідальності не лише для компанії, а й для суспільства, хоча наявна 

необхідність та доцільність використання підкреслюється багатьма даними. 

Саме застосування соціологічної дослідницької стратегії дає можливість 

вирішити означені суперечності та визначити притаманний українським 

реаліям соціологічний контекст практик корпоративної соціальної 

відповідальності. 

Серед науковців, котрі першими звернули увагу на вивчення соціальної 

відповідальності як складного соціального явища, варто вказати М. Вебера, 

Е. Гідденса, Т. Гоббса, Х. Гроссмана, П. Дракера, В. Зомбарта, Ф. Котлера, 

Дж. Локка, Г. Маркузе, П. Сорокіна, Г. Спенсера, А. Селігмена, О. Тофлера, 

У. Уайт, У. Уорнера, Е. Фромма, Ф. Фукуяму та ін. Окремі питання 

дослідження соціальної відповідальності відображені у наукових пошуках, 
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присвяченних розвитку теорії соціального капіталу: П. Бурдьє, 

Дж. Коулмена, Р. Патнема. У контексті вивчення соціально-економічної 

відповідальності привертають увагу роботи К.-О. Апеля, Г. Йонаса, В. Канке, 

Ю. Хабермаса. Суттєвого розвитку дослідженню практик та моделей 

соціальної відповідальності, зокрема в комерційній сфері, надали ідеї 

Г. Боуена, Д. Віндзора, Е. Гарріга, Д. Мелє, Дж. Сіммонса, Р. Фрімена. Серед 

західних науковців, які зробили вагомий внесок у процес інституціоналізації 

корпоративної соціальної відповідальності, необхідно виокремити 

А. Керолла та Ф. Котлера, наукові праці яких створили підґрунтя для 

розробки класифікації та складових соціально-відповідальної діяльності. 

Особливості інституціоналізації корпоративної соціальної відповідальності в 

Україні знаходять відображення в роботах З. Галушки, І. Комарницького. 

Теоретичні та практичні засади розвитку  корпоративної соціальної 

відповідальності в системі соціально-трудових відносин  висвітлюються  у 

наукових працях вітчизняних  учених: В. Антонюк, В. Близнюк, 

О. Герасименко, О. Грішнової,  М. Дейч, А. Колота, О. Новікової, В. Надраги, 

І. Новак,  І. Петрової, Л. Лутай, А. Єрмоленко, Г. Задорожного, О. Макарової, 

У. Садової, С. Цимбалюк, Л. Шаульської, А. Шастун,  І. Ящишиної та ін. 

У межах соціологічного дискурсу на пострадянському просторі 

проблематику корпоративної соціальної відповідальності на різних рівнях 

досліджують Ю. Благов, С. Перегудов, Ю. Попов, Г. Тульчинський, 

С. Туркін, О. Шулус. Особливості функціонування та принципи соціальної 

відповідальності бізнесу вивчали Т. Алексина, В. Макеєва, Д. Мертенс, 

В. Назаров, К. Хоманн та ін. Над виокремленням показників та елементів 

корпоративної соціальної відповідальності працюють Ю. Бегма, О. Вінніков, 

О. Іванова, О. Редько, І. Савченко, О. Солодуха та ін. Серед сучасних 

соціологів, які займаються даною тематикою в межах соціології 

підприємництва – В. Ворона, Ю. Пачковський, О. Рахманов, Є. Суїменко. 

Серед наукових розвідок українських учених актуальними є теоретико-

методологічні дослідження соціальної відповідальності: А. Андрющенко, 
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В. Андрущенко, В. Бакіров, В. Бурега, О. Безрукова, О. Мазурик, 

О. Панькова, Н. Полякова, І. Рябець, Л. Хижняк та ін. Проте їхня увага 

переважно зосереджена на теоретико-методологічній концептуалізації 

соціальної відповідальності. Поза межами досліджень залишаються 

механізми соціологічного дослідження сучасних практик корпоративної 

соціальної відповідальності в Україні. 

Таким чином, наукова проблема полягає в суперечності між 

об’єктивною потребою у концептуалізації механізмів розвитку практик 

корпоративної соціальної відповідальності в Україні та відсутністю чітких 

критеріїв їх оцінювання із застосуванням соціологічного інструментарію. 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідних тем Донецького 

державного університету управління «Соціально-гуманітарні аспекти 

державного управління» (номер державної реєстрації 0106U005128), 

«Сучасні суспільні проблеми у соціологічному вимірі» (номер державної 

реєстрації 011U006071) та науково-дослідної теми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченко «Тенденції структурної трансформації 

українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції» 

(номер державної реєстрації 11БФ017-01). 

Мета і завдання роботи. Метою дослідження є розробка 

концептуальних засад вивчення практик корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні. 

Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання низки завдань: 

- вивчити генезис та місце концепції соціальної відповідальності в 

соціологічному дискурсі задля виокремлення стрижневих пояснюючих 

понять та категорій; 

- узагальнити наукові підходи для здійснення аналізу сутнісних 

характеристик соціальної відповідальності в теоретичній площині соціології; 

- розробити концептуальну схему аналізу практик корпоративної 

соціальної відповідальності; 
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- з’ясувати структуру та особливості процесу інституціоналізації 

корпоративної соціальної відповідальності в системі управління соціальними 

організаціями; 

- дослідити міжнародний досвід, елементи та принципи соціально 

відповідального бізнесу задля виокремлення соціологічних індикаторів 

виміру соціальної відповідальності на рівні компанії; 

- розробити та обґрунтувати систему показників оцінювання практик 

корпоративної соціальної відповідальності й механізм вимірювання її 

результативності в системі управління компанією; 

- дослідити сучасні практики реалізації корпоративної соціальної 

відповідальності для визначення характерних рис, що відображають 

притаманний українським реаліям соціальний контекст ведення бізнесу;  

- обґрунтувати доцільність соціологічного аналізу соціальної звітності 

українських компаній у системі оцінювання практик корпоративної 

соціальної відповідальності; 

- окреслити тенденції та перспективи подальшого розвитку практик 

корпоративної соціальної відповідальності в Україні та їх соціологічного 

вивчення. 

Об’єктом дослідження є корпоративна соціальна відповідальність як 

соціальне явище. 

Предметом дослідження – сучасні практики корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є загальнонаукові 

та філософські принципи об’єктивності, системності, причинності та 

світоглядного плюралізму, що дозволяє уникнути однобічності та сприяє 

неупередженому аналізу практик корпоративної соціальної відповідальності 

в Україні. 

Дослідження передбачає залучення комплексу загальнонаукових 

методів пізнання: аналізу та синтезу теорій і концепцій корпоративної 

соціальної відповідальності в соціологічному дискурсі, зокрема для 
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визначення дослідницької позиції в роботі. В емпіричній складовій 

дисертації, де здійснено перевірку та уточнення теоретичних положень 

роботи, застосовано власне соціологічні методи збору та аналізу емпіричних 

даних: а) анкетне опитування; б) вторинний аналіз статистичних та 

соціологічних даних для вивчення тенденцій впровадження корпоративної 

соціальної відповідальності; в) аналіз документів (класичний та елементи 

контент-аналізу) для дослідження практики нефінансового звітування 

українськими компаніями. 

Дослідницькою позицією в дисертації обрано стратегію теоретичної 

розробки практичної соціальної проблематики за М. Уотерсом, що дозволило 

розглядати прояви соціальної відповідальності саме в межах різних 

соціальних практик. Основою соціологічного теоретизування обрана 

інтегрована соціологічна парадигма Дж. Рітцера, яка застосована в аналізі 

корпоративної соціальної відповідальності як одного з проявів практичної 

раціональності. При концептуалізації корпоративної соціальної 

відповідальності застосовано теорію соціальної дії, концепцію 

корпоративного суспільства, концепцію соціальної відповідальності. У 

формуванні уявлення щодо ґенези корпоративної соціальної відповідальності 

використані доробки концепції сталого розвитку.  

Емпіричну базу становить аналіз корпоративних соціальних звітів та 

результати соціологічного дослідження розуміння корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні, проведеного за авторською методикою. 

Дослідження практик корпоративної соціальної відповідальності в 

українських компаніях проводилося на основі нефінансових звітів 

українських компаній виробничого та невиробничого сектору (2010–2016 рр.; 

26 нефінансових звітів). У період з 8 грудня 2015 р. по 15 лютого 2016 р. 

методом експертного опитування на основі стандартизованого бланку 

опитано 78 управлінців у компаніях України. Вибірка цільова із 

застосуванням методу снігової кулі. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці 

аналітичної схеми комплексного вивчення практик корпоративної соціальної 

відповідальності, яка пояснює логіку поширення зазначених практик із 

соціологічної точки зору. 

Вперше:  

- з метою оптимізації процесів оцінювання та управління практиками 

корпоративної соціальної відповідальності запропоновано використовувати 

основні теоретичні положення трансформаційної парадигми Д. Мертенс, яка 

базується на принципах соціальної справедливості, солідарності та 

дотриманні прав людини. Такий дослідницький підхід уможливлює 

враховування інтересів усіх зацікавлених сторін; 

- розроблено трьохрівневу концептуальну схему аналізу практик 

корпоративної соціальної відповідальності, положення якої розкрито на: 

теоретичному рівні (застосування організаційних, управлінських теорій, 

концепцій соціальної довіри, соціального капіталу, зацікавлених сторін, 

сталого розвитку та ділової етики); методологічному рівні (аналіз, 

класифікація та типологізація практик корпоративної соціальної 

відповідальності, розробка алгоритму, системи показників та індикаторів 

щодо дослідження й оцінювання цих практик) та прикладному рівні 

(застосування експерт-опитувань та контент-аналізу соціальних звітів). 

Удосконалено:  

- категоріально-понятійний апарат дослідження корпоративної 

соціальної відповідальності через її аналіз на рівні соціально-відповідальної 

поведінки індивідів, соціальних груп та організацій; доведено, що 

корпоративна соціальна відповідальність є складноструктурованим 

соціальним явищем; містить добровільний набір соціально схвалюваних дій 

організацій у різних соціальних сферах, які знаходять відображення у 

комплексі різнорівневих практик, що підлягають соціологічному 

дослідженню; 
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- методику оцінювання програм та проектів К. Вайс шляхом її 

екстраполяції в площину корпоративної соціальної відповідальності та 

доповнення  кількісно-якісним аналізом інформації про КСВ задля 

мінімізації суб’єктивності процесу оцінювання; 

- підхід до оцінювання соціальних звітів компаній через структурацію 

та уточнення сфер оцінювання, зокрема таких, як екологія, освіта, соціальний 

захист/забезпечення, соціально-економічний розвиток регіону, культурний 

розвиток регіону, допомога людям із проблемних соціальних груп, боротьба з 

корупцією, взаємодія зі стейкхолдерами, благодійність, волонтерський рух, 

спортивні ініціативи. Повнота їх відображення у нефінансових звітах 

віддзеркалює притаманний українським реаліям соціальний контекст ведення 

бізнесу;  

- теоретичну й емпіричну інтерпретацію концепту корпоративної 

соціальної відповідальності крізь призму управлінського досвіду, шляхом 

окреслення головних перешкод ефективного розвитку КСВ (соціальна 

активність компаній, підміна добровільного бажання компаній бути 

соціально відповідальними державним впливом та примусом, низька 

державна підтримка соціально відповідальних практик, сприйняття соціально 

відповідальної поведінки в якості PR-ходу тощо). 

Подальшого розвитку одержали: 

- положення про доцільність розгляду процесу управління соціальною 

відповідальністю в організації як безперервного, що передбачає низку 

послідовних етапів, а саме: визначення пріоритетних напрямків соціальної 

політики організації; створення соціальної структури управління та 

координаційного центру соціальних програм; навчання персоналу у руслі 

соціальної відповідальності; реалізація соціальних програм; складання 

організацією соціального звіту про результати соціально відповідальної 

діяльності та доведення його до зацікавлених сторін; 

- можливості використання експертних опитувань у вивченні 

актуальних практик корпоративної соціальної відповідальності для різних 
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форм бізнесу. Отримані емпіричні дані дали змогу охарактеризувати ці 

практики у двох аспектах: внутрішні прояви КСВ – управлінська діяльність, 

спрямована на потреби та розвиток персоналу компанії; зовнішні прояви – 

сприяння розвитку регіону, благодійні проекти, волонтерство тощо. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що: 

− визначення соціологічного контексту практик корпоративної 

соціальної відповідальності дозволило доповнити концепцію соціальної 

відповідальності практичною складовою, а саме - кількісно-якісною оцінкою 

практик корпоративної соціальної відповідальності;  

− збагачується практика оцінювання корпоративної соціальної 

відповідальності, обґрунтовуються основні положення й особливості 

проведення оцінки на організаційному рівні; 

− результати, отримані під час дисертаційного дослідження, 

можуть використовуватись для проведення занять у рамках навчальних 

курсів «Соціологія організацій», «Соціологія управління», «Корпоративна 

соціальна відповідальність»; 

− матеріали дослідження доповнюють і поглиблюють існуюче 

уявлення про корпоративну соціальну відповідальність і можуть бути 

використані для подальшої розробки стратегії розвитку соціально-

відповідального бізнесу як необхідної умови сталого розвитку суспільства в 

Україні.  

Теоретичні результати та методичні розробки дисертаційного 

дослідження можуть бути використані для: 

− подальших прикладних соціологічних досліджень з оцінки 

практик корпоративної соціальної відповідальності; 

− удосконалення методики та інструментарію при проведенні 

оціночних досліджень, соціальної експертизи, діагностики та моніторингу 

корпоративної соціальної відповідальності; 
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− формування програм із зазначеної проблематики в навчальному 

процесі. 

Особистий внесок здобувача. Результати дисертаційного 

дослідження, зокрема ті, що розкривають наукову новизну, отримані та 

сформульовані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використано лише ті положення, що є результатом особистих 

досліджень здобувача. Внесок автора в публікаціях у співавторстві 

конкретизовано у списку опублікованих праць за темою дисертації. 

Апробація результатів. Основні положення дисертації доповідалися 

та обговорювалися на наукових та науково-практичних конференціях, під час 

проведення круглих столів, а саме: Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління» 

(м. Маріуполь,  2016 р.); Всеукраїнська науково-методична конференція за 

участю міжнародних представників «Студентоцентризм у системі 

забезпечення якості освіти в економічному університеті» (м. Київ, 2016 р.); I 

Міжнародна науково-практична конференція «Історія, проблеми та необхідні 

умови становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Львів, 2015 р.); 

XII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Проблеми розвитку соціологічної теорії: теорії солідарності та конфлікту в 

поясненні сучасних суспільних процесів» (м. Київ, 2015 р.); VIII, IX, X 

Міжнародні наукові конференції «Сучасні суспільні проблеми у вимірі 

соціології управління» (м. Донецьк, 2012, 2013, 2014 рр.); ІІ, ІІІ Міжнародні 

науково-практичні конференції молодих учених і студентів «Теоретичні, 

методологічні і практичні проблеми соціології управління» (м. Донецьк, 

2013, 2014 рр.); Круглий стіл «Проблеми становлення та розвитку соціальної 

відповідальності: теорія та практика» (м. Донецьк, 2014 р.) Міжнародна 

науково-практична Інтернет-конференція «Соціогуманітарні технології у 

методологічному та практичному вимірах» (2012 р.); ІІ Міжнародна наукова 

конференція «Зінов’ївські студії» (м. Донецьк, 2011р.); ХVІ, ХVІІ Наукові 
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студентські конференції «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології і 

політології» (м. Донецьк, 2010, 2011 рр.). 

Публікації. Результати дослідження представлено у двадцяти 

публікаціях, із них чотири – у збірниках що входять до затвердженого 

переліку фахових видань, одна – у закордонному виданні, п’ять – в інших 

виданнях та десять – у  збірниках конференцій..  

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. Обсяг основної частини 

дисертації – 168 сторінок. Список використаних джерел включає 

171 найменування і займає 17 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ  

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
Розділ присвячений виявленню концептуальних підходів, розкриттю 

вихідних понять, що мають теоретико-методологічне значення для аналізу та 

осмислення проблем і принципів, пов'язаних із дослідженням соціальної 

відповідальності в проблемному полі соціології. На основі вивчення різних 

підходів артикулюється особливість соціологічного бачення проблематики. 

Простежено ґенезу концепції соціальної відповідальності в соціологічному 

дискурсі та основні підходи щодо її вивчення. Розглядаються різні види 

соціальної відповідальності в історичній ретроспективі змін даного явища. 

Проводиться аналіз специфіки соціальної відповідальності в системі 

взаємодії індивід-індивід, індивід-суспільство та на організаційному рівні. 

Визначаються принципи, які складають базову основу концепції соціальної 

відповідальності. Соціальна відповідальність розглядається крізь призму 

теорій управління та як одна з основних складових ефективного 

функціонування соціальної організації. 

 

1.1. Генезис концепції соціальної відповідальності  

у соціологічному дискурсі 

 

Проблема відповідальності в сучасному світі постає однією із 

злободенних. Відповідальність є атрибутом будь-якого соціального явища, 

вона присутня в усіх сферах життєдіяльності суспільства, чи то політика, 

економіка, чи соціальна сфера. Розвиток суспільства залежить від того, 

наскільки індивіди розуміють вимоги суспільства, коли обирають той чи 

інший вектор поведінки, узгоджуючи свої дії з суспільними потребами.  
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На думку Г. Боуена у книзі «Соціальна відповідальність бізнесмена» 

соціальна відповідальність визначається як зобов'язання слідувати в 

ухваленні рішень тієї стратегії, яка сумісна з цілями й цінностями 

суспільства. Проте, виникнення соціальної відповідальності не можна 

розглядати лише як збіг обставин, оскільки для кожної концепції існує 

теоретичне підґрунтя. Соціальна відповідальність, як об’єкт вивчення, 

цікавить філософію, соціологію, психологію, політологію та інші науки [1].  

Сучасний соціогуманітарний дискурс визначає соціальну 

відповідальність у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні 

соціальна відповідальність включає в себе два взаємопов’язаних елементи – 

певні очікування соціальної сферипо відношенню до когось або чогось та 

усвідомлення індивідами, організаціями свого обов’язку. Поняття соціальної 

відповідальності припускає, що існують конкретні завдання та функції, котрі 

люди чи організації повинні виконувати по відношенню до суспільства. 

Соціальна відповідальність може реалізовуватися як через соціальний 

контроль, так і через розуміння громадськими суб’єктами власної 

громадської ролі. Соціальна відповідальність не обов’язково повинна мати 

вертикальну ієрархічну структуру, що пов’язана з виконанням певних 

обов’язків. Вона може також включати й горизонтальні зв’язки, котрі 

пов’язують елементи суспільного життя. 

У вузькому розумінні соціальна відповідальність відноситься до сфери 

безпосередніх умов життєдіяльності людей, задоволення їх різноманітних 

соціальних потреб. У даному випадку соціальна відповідальність трактується 

як обов’язок громадських сил та інститутів сприяти вирішенню економічних, 

соціальних, освітніх, культурних та інших проблем населення, забезпечуючи 

функціонування суспільства [2] або як зобов’язання віддавати кому-небудь 

звіт у своїх діях [3, с. 459]. 

У наукових дослідженнях зустрічаються різні підходи до розуміння 

соціальної відповідальності, а для того, щоб вивчити сутність цього поняття, 
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необхідно розглянути його крізь призму співвідношення особистості й 

суспільства, а також питань свободи та необхідності.  

Реалізація індивідом своїх цілей через дії в умовах соціуму спричиняє 

безпосередній вплив на нього, а також певні наслідки (позитивні чи 

негативні) на інших індивідів, на соціальні групи, соціальні спільноти і, крім 

того, дозволяє визначити соціально значущі наслідки дій. На думку 

П. Гаджикурбанової, знання наслідків у сучасних реаліях набуває етичного 

змісту та стає першочерговим обов’язком людства, тобто найближчі цілі 

будь-якої дії необхідно піддавати оцінці з точки зору їх можливих подальших 

наслідків та побічних ефектів [4, с. 166], ця думка схожа з науковою 

позицією Г. Йонаса, яка буде розглянута трохи пізніше. Таким чином, 

розглядаючи співвіднесення особистості та суспільства, можна сказати, що 

інтереси суспільства вимагають від членів соціуму такої поведінки, яка 

спрямована на забезпечення власних потреб та інтересів особистості, і 

паралельно забезпечує основу громадського порядку, створюючи соціальну 

взаємодію і розвиток соціальних відносин. 

Іншою важливою складовою розуміння соціальної відповідальності є її 

розгляд крізь призму понять свобода та необхідність. У цьому випадку 

розгляд свободи (індивіда, групи, колективу чи організації) без узгодження її 

з необхідністю може призвести до вседозволеності. Якщо ж у людей не буде 

свободи, а лише тільки необхідність – це призводить до втрати самостійності. 

Таким чином, можна говорити про те, що відповідальність з’являється лише 

в тому випадку, коли свобода та необхідність врівноважують одна одну. 

Важливим критерієм відповідальності є міра реалізації свободи, тобто, чим 

більша свобода, тим більша відповідальність за цю свободу. Отже, розвиток 

суспільства пов’язаний із рівновагою між свободою та необхідністю і є 

передумовою виникнення відповідальності. Головне завдання соціальної 

відповідальності полягає у спонуканні індивідів та організацій до діяльності, 

що буде корисною для суспільства.  
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Існує думка, що свобода породжує відповідальність, спрямовує 

свободу. Із збільшенням меж свободи розширюється й відповідальність, чим 

більше змісту закладено у відповідальність, тим більше ресурсів свободи 

вона потребує для своєї реалізації [5, с. 72]. Таким чином, розуміння сутності 

соціальної відповідальності тісно пов’язане з іншими поняттями, такими, як 

свобода та необхідність. 

Проблема сутності відповідальності, а згодом і соціальної 

відповідальності, розглядалася багатьма вченими. Платона цікавило питання 

відповідальності людини за свої вчинки. На його думку, відповідальність – 

це те почуття провини, котре відчуває людина після неправильного вчинку 

[6, с. 24-30]. Аристотель також розглядав відповідальність, проте 

узгоджуючи її із волею та свободою вибору. Таким чином, людина, 

здійснюючи дію (вчинок), почуває себе вільною, оскільки лише від неї 

залежить якими цілями вона керується під час вчинку. На думку філософа, 

індивід наділений можливістю обирати, чи буде вчинок добрим, чи він буде 

осудженим [7, с. 85]. Отже, відповідальність виникає лише в результаті 

вчинків, котрі були скоєні через незнання майбутніх наслідків дій. 

Більш детально відповідальність розглядалася в теоретичних 

напрацюваннях західноєвропейських вчених. Зокрема, ідеї Т. Гоббса 

більшою мірою стосуються держави та влади щодо управління іншими 

людьми. На думку вченого, члени суспільства добровільно відмовляються від 

свого права на владу та віддають його одному представнику, котрий і буде 

відстоювати їх інтереси на рівні держави [8, с. 383]. Таким чином, держава 

стає транслятором суспільних законів, тим самим обмежуючи природні права 

громадян. Згідно з цими ідеями можна говорити про двосторонню соціальну 

відповідальність, з одного боку влада відповідає за свої дії перед 

суспільством, якому делегувала свої владні повноваження їм, а з іншого боку 

– відповідальність громадян за недотримання ними законів, що створила 

влада. 



30 
 
Дж. Локк також приділяє увагу відповідальності, стверджуючи, що 

відповідальність особистості та суспільства в цілому залежить від 

природного стану суспільства. Хоча індивід за цих обставин має 

неконтрольовану свободу вчиняти з собою що завгодно, проте він не має 

свободи завдати шкоди суспільству. Таким чином, свобода людини 

обмежується відповідальністю перед суспільством.  

У ХІХ-ХХ ст. соціальна відповідальність розглядається безпосередньо 

як проблема, що стосується суспільства. Зокрема, М. Вебером сформульовані 

ідеї стосовно походження соціальної відповідальності та принципу 

відповідальності. У дослідженнях учений приділяє увагу тому, що 

відповідальність є суб’єктивним конструктом. М. Вебер вважає, що 

необхідно розглядати історичну зумовленість трансформації відповідальності 

перед богом у світську форму відповідальності людини за свої власні 

рішення, котре виправдовується лише совістю [9, с. 230-233 ].  

Аналізуючи феномен соціальної відповідальності в різні періоди 

розвитку суспільства, неможна не відзначити марксистську концепцію 

відповідальності. Основою цієї концепції є методологічний аналіз проблем 

співвідношення свободи та необхідності, взаємовідносин особистості з 

суспільством, а також класовий підхід до людини, пов'язаний із різними 

потребами розвитку суспільства. Таким чином, у цій концепції соціальна 

відповідальність розглядається як необхідна умова для самоорганізації та 

дисциплінованості особистості. 

За класифікацією П. Сорокіна, соціальна відповідальність як об'єкт 

вивчення соціології сприйнята як акт рекомендований, відноситься до актів 

«діяння» і може класифікуватися як «послуговий» акт або 

«подвиг». Відповідно, до соціальної відповідальності можна віднести всі три 

риси, якими П. Сорокін характеризує послуговий акт:не протиріччя з 

переживанням «повинності», у силу чого соціальна відповідальність завжди 

розглядається як морально-позитивний акт;«поза нормального» або 

надлишок «доброчинності» пов'язаний із тим, що претендувати на соціально 



31 
 

відповідальний акт або ставити його в обов'язки не можна; «добровільність» 

даного акту [10, с. 234-240].  

Реакцією на акти, що кваліфікуються як послуги, згідно з Г. Спенсеру, 

є нагорода[11]. Таким чином, соціально відповідальна поведінка компанії 

проявляється в отриманні певної вигоди чи нагороди. Нагородою для бізнесу, 

тобто мотиваційним фактором, є його комерційний успіх, до якого можна 

прийти через вирішення соціальних проблем. Це можна пов'язати з двома 

особливостями. По-перше, соціально відповідальний бізнес сприяє 

налагодженню взаємодії між діловими колами і співтовариством, що є 

гарантом благополуччя і стабільності, а також сприяє гармонізації відносин у 

суспільстві в цілому. По-друге, відповідальність компаній перед 

суспільством на сьогоднішній день виступає необхідним чинником ведення 

бізнесу й запорукою конкурентоспроможності.  

Особливого значення відповідальність набуває у середині ХХ ст. У цей 

час сформульовано більш широке розуміння відповідальності,ніж просто 

реакція на вчинки, котрі суперечать соціальним нормам. Починає 

акцентуватися увага на іншому аспекті відповідальності, а саме 

відповідальність як усвідомлення своєї ролі, котру відіграє індивід у явищах 

та впливі на них. 

Соціальна відповідальність як соціальна категорія в сучасній 

інтерпретації стає важливим засобом, котрий забезпечує функціонування 

громадських відносин. Соціальні відносини в цьому випадку стають 

каталізатором виникнення відповідальності. З розвитком суспільства 

соціальна відповідальність також розвивається та стає одним із факторів, що 

регулює поведінку членів суспільства в процесі їх взаємодії. На думку 

Х. Гроссмана, про відповідальність можна говорити лише тоді, коли 

діяльність людини має значення не тільки для самого суб’єкта, але й для 

інших суб’єктів суспільства [12, с. 49]. Таким чином, соціальна 

відповідальність проявляється тоді, коли дії індивіда зачіпають інших 

представників суспільства, а отже, мають суспільну значущість.  
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Відповідальність особистості має соціальну природу, котра 

визначається суспільним характером відносин та місцем самої особистості в 

системі цих відносин. Отже, соціальна відповідальність виникає в тому разі, 

якщо поведінка індивіда має значення для суспільства та регулюється 

соціальними нормами. Можна зробити висновок, що соціальна 

відповідальність відіграє в суспільстві регулятивну функцію, оскільки 

забезпечує таку поведінку членів суспільства, яка відповідає соціальним 

нормам, традиціям, звичаям, що діють у суспільстві. Відповідно, аналізуючи 

відповідальність як соціальну категорію, варто розглядати її в двох аспектах: 

як реакцію суспільства на дії індивіда та як відповідь індивіда на вимоги 

суспільства. 

Концепція соціальної відповідальності стає більше затребуваною у 

суспільстві – вона все ширше розповсюджується серед компаній, нею 

цікавляться громадські організації, керівні органи, а також вона вбудовується 

систему управління. На нашу думку, це пов’язано з тенденцією соціалізації 

організацій; з’явилися соціально-спрямовані підприємці; керівники почали 

усвідомлювати не лише свої права, але й певні обов’язки; держава розробляє 

та впроваджує соціально орієнтовані методи взаємодії та використання 

механізму соціального партнерства, а проведені міжнародні дослідження 

також доводять, що компанія, котра реалізує соціальну відповідальність, має 

більший рейтинг, ніж компанія, ще не реалізує цієї політики. 

Проблема соціальної відповідальності на сучасному етапі розвитку 

компаній зачіпає питання: по-перше, економічної необхідності / 

виправданості дій з боку компанії та стейкхолдерів, по-друге, соціальної 

справедливості цих дій. Таким чином, відповідаючи на ці питання, компанія і 

вирішує, у якому напрямку та якою мірою реалізувати свою стратегію.  

Проте на думку Г. Клейнера,соціальна відповідальність є суттєвим 

самообмеженням стратегічної поведінки компаній. Учений зазначає, що 

обираючи ту чи іншу стратегію поведінки, фіксуючи її документально, 

керівництво компанії бере на себе значну відповідальність, тим самим 
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обмежуючи свою поведінку. Проте частіше за все власники компаній не 

хочуть обмежувати себе, з цим пов’язано те, що стратегія, обрана для 

реалізації, носить лише формальний характер і не відображає соціальної 

відповідальності організації [13]. Саме тому необхідно розрізняти соціально 

відповідальну поведінку та соціально безвідповідальну, перша 

характеризується стратегічністю, прийнятою та заявленою стратегією, котра 

відома як колективу, так і широкому загалу, друга – нестратегічна, 

імпульсивністю, регулюється тут і зараз[14]. Таким чином, між поняттями 

«соціальна відповідальність» та «стратегія» прослідковується чіткий 

взаємозв’язок.  

Серед досліджень українських учених актуальними є теоретико-

методологічні дослідження соціальної відповідальності. Зокрема 

В. Андрющенко, В. Бакіров та інші зазначають, що соціальна 

відповідальність входить до соціологічного дискурсу, як міра 

відповідальності дій соціальних суб’єктів взаємним вимогам, діючим 

правовим та іншим суб’єктивним нормам, загальним інтересам. Таким 

чином, автори зазначають, що соціальна відповідальність є засобом 

підтримання цілісності суспільства, суспільної злагоди, соціальної 

справедливості, удосконалення суспільних відносин. Також зазначається, що 

міра соціальної відповідальності зростає відповідно до розвитку демократії, 

культури суспільства та можливості їх самореалізації, активності у вирішенні 

суспільних проблем [15, с. 141-142]. Важливим у цьому трактуванні 

соціальної відповідальності є акцентуація уваги не тільки на теоретизуванні 

соціальної відповідальності, а й на практичному застосуванні цієї теорії. 

Л. Хижняк розглядає соціальну відповідальність влади для 

характеристики якості життя населення, а для владних структур соціальна 

відповідальність стає іміджевою характеристикою влади. Соціальна 

відповідальність влади оцінюється за численністю вирішених соціальних 

проблем та за тим, чи вдалося підвищити рівень та якість життя, крім того, 
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варто враховувати оцінку та рівень довіри до представників влади з боку 

населення [16]. 

О. Безрукова розглядає відповідальність як властивість особистості та 

суспільства. Автор зазначає, що необхідно розрізняти соціальну 

відповідальність та відповідальність соціуму [17, с. 294, 18.]. Різниця між 

цими поняттями полягає в тому, що суб’єктом соціальної відповідальності 

виступає організація, а предметом – соціальні потреби (проблеми соціуму). 

Відповідальність соціуму побудована навпаки – суб’єктом відповідальності є 

соціум, котрий несе відповідальність за людину. Хоча, навіть указуючи на 

відмінності між соціальною відповідальністю та відповідальністю соціуму, 

О. Безрукова говорить про те, що ці розбіжності незначні, і так чи інакше 

можна говорити про соціальну відповідальність.  

О. Панькова зазначає, що на даний час проблематика вивчення 

соціальної відповідальності стає все більш актуальною, оскільки все гостріше 

постають проблеми перед людством, країнами та кожною людиною: 

економічні, соціальні, екологічні. Багато з них виникли або загострилися 

через недостатню увагу соціальних суб'єктів до віддалених та побічних 

наслідків рішень, що приймаються, або наслідків для інших людей,  спільнот 

чи територій. Це актуалізує необхідність досліджень чинників, що впливають 

на становлення соціально відповідальної поведінки [19].  

А. Андрющенко та І. Рябець приділяють увагу формуванню та 

розвитку соціальної відповідальності держави, бізнесу та громадянського 

суспільства. На думку авторів, із соціологічної точки зору соціальна 

відповідальність це певні специфічні характеристики, які віддзеркалюють 

міру, ступінь прийняття будь-яким соціальним суб’єктом або групою 

соціально-значущих цілей суспільства, готовність до виконання взаємних 

прав і обов’язків у процесі спільної діяльності з метою ненанесення збитку 

усталеному розвитку як суспільства в цілому, так і окремим спільнотам і 

особистостям [20]. Отже, соціальну відповідальність А. Андрющенко та 

І. Рябець пропонують розглядати як механізм, що показує взаємозалежність 
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зацікавлених сторін (соціальних суб’єктів), які займають різні статусні 

позиції.  

Прагнення організацій розвивати соціально-етичну сторону бізнесу 

знайшло відображення в концепції громадського маркетингу, розробленою 

Ф. Котлером [21]. Ця концепція має на меті не лише управляти компанією в 

короткотривалій перспективі та задовольняти потреби споживачів, вона 

переорієнтовує організацію на довготривалу перспективу та на турботу за 

добробут робітників, споживачів та суспільства в цілому. Для реалізації цієї 

стратегії компанія розробляє та реалізує цільові соціальні програми, 

соціальне планування, соціальне прогнозування та інші дії. 

Отже, генезис розвитку поняття відповідальності та концепції 

соціальної відповідальності досить суттєво змінювався під впливом різних 

соціальних, політичних, культурних та економічних чинників. Якщо 

спочатку відповідальність розглядалась як уміння усвідомлювати наслідки 

власних вчинків (Платон), то пізніше визначалась як еквівалент волі та 

свободи вибору (Арістотель). Т. Гоббс акцентував увагу на двосторонній 

відповідальності / взаємозалежності між державою та суспільством. 

Натомість Дж. Локк зазначав, відповідальність– це стан, коли індивід не 

повинен завдавати шкоди суспільству. М. Вебер порівнював відповідальність 

із внутрішнім станом совісті людини. Представники марксистської теорії 

розглядали відповідальність у якості необхідної основи для самоорганізації 

та дисциплінованості особистості. П. Сорокін вважав відповідальність 

рекомендованим актом, на який неможливо насильно впливати. Х. Гроссман 

розглядав відповідальність лише за тих обставин, коли соціально 

відповідальний вчинок має значення не лише для самого суб’єкта, алей для 

інших суб’єктів суспільства. Тобто, відповідальність має прояв лише тоді, 

коли дії індивіда мають суспільну значущість. Г. Клейнер визначав 

відповідальність як певний перелік обмежень, що не завжди мають 

економічний ефект для організації. Ф. Котлер у межах концепції соціальної 

відповідальності розглядав соціально-етичну сторону ведення бізнесу і 
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найбільш щільно наблизився до сучасних підходів до вивчення соціальної 

відповідальності на різних соціальних рівнях. 

Таким чином, аналіз генезису концепції соціальної відповідальності та 

теорій, котрі її розвивають, дозволяє розглядати соціальну відповідальність 

як складову та своєрідний набір показників для оцінки соціальних відносин у 

різних сферах життєдіяльності суспільства. З кожним роком розгляд 

соціальної відповідальності в соціологічному дискурсі стає дедалі 

актуальнішим, тому доцільним видається її вивчення крізь призму сучасних 

теорій та підходів до визначення її сутності та ролі в різних соціальних 

сферах суспільства. 

 

 

1.2. Наукові підходи до вивчення соціальної відповідальності 
 

Однією з головних, визначальних рис соціальної відповідальності є 

бажання організації включати соціальні фактори у свої стратегічні й тактичні 

плани розвитку та управління, а також представляти результати у своїй 

соціальній звітності. Такий підхід потребує прозорої й етичної поведінки, яка 

враховує інтереси зацікавлених сторін, знаходиться у відповідності з 

законодавством, узгоджується з міжнародними нормами та повністю 

інтегрована в діяльність організації. У даний час світова наукова та бізнес 

спільноти роблять перші кроки за визнанням соціальної відповідальності не 

тільки в комерційних організаціях, а й у всіх інших організаціях, які 

функціонують у суспільстві, і тим самим не можуть не впливати на процеси, 

що відбуваються в ньому. 

Згідно з філософсько-соціологічним розумінням відповідальності, вона 

визначається як певна взаємодія між індивідом та групою чи суспільством, 

що історично склалася та має об’єктивний характер. Розглядаючи типологію 

відповідальності як такої, можна виділити юридичну, моральну, економічну, 

етичну та відповідальність у різних сферах суспільного буття, а в залежності 
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від діючої особи – індивідуальну, групову, колективну тощо. Варто 

зазначити, що відповідальність виникає під впливом вимог, які позначаються 

соціальною групою перед суб’єктом відповідальності, тобто це явище 

переважно переходить у соціальну площину. 

Соціальна відповідальність є інтеграційним поняттям, оскільки 

об’єднує в собі моральну, політичну, правову, етичну та корпоративну 

відповідальності. У підрозділі 1.1. ми вже відмічали, що соціальну 

відповідальність можна розглядати у розширеному та обмеженому розуміння 

даного поняття. У першому трактуванні увага приділяється чітким 

пропозиціям, які пропонуються суспільством по відношенню до певних 

соціальних інститутів, організацій, груп громадян або індивідів; про 

розуміння ними своєї соціальної значущості та потреби  відповідати цим 

положенням. У вузькому ж змісті під соціальною відповідальністю 

розуміється те, яким чином означені діючі особи громадських відносин 

виконують свої зобов’язання з реалізації певних дій економічного, правового 

та організаційного характеру, які спрямовані на забезпечення термінових 

потреб різних соціальних груп (стейкхолдерів). 

Основою для встановлення соціально відповідальних відносин у 

суспільстві є розвиток громадянського суспільства з розвиненою системою 

соціальних інститутів є основою для становлення соціально відповідальних 

відносин у суспільстві, оскільки громадяни отримують демократичні права та 

набувають відповідальності перед суспільством, державою та перед самим 

собою. Однак, у такому суспільстві відповідальними за результати своєї 

діяльності стають не тільки громадяни, але й держава, громадські організації 

та бізнес структури. У цьому контексті використання принципів соціально 

відповідальної поведінки стає одним із базових показників формування та 

розвитку громадянського суспільства. У сучасному значенні громадянське 

суспільство означає сукупність відносин між людьми у сфері економіки, 

культури, освіти, науки та інших галузей, що розвивається в межах 

демократичного суспільства автономно від держави, проте з використанням 
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важелів соціального контролю, що підтверджує думку Г. Спенсера про 

необхідність функціонування суспільства через регулятивну систему [22, с. 

294]. 

На нашу думку, джерелами розвитку концепції соціальної 

відповідальності можна вважати ідеї М. Вебера, котрі виокремлюють певні 

елементи дійсності (соціальні дії), що пов’язані із формуванням 

індивідуальної діяльності, котра регулюється моральними принципами. 

Соціальна дія розглядається М. Вебером як «дія, що ... співвідноситься з дією 

інших людей і орієнтується на нього» [9, с. 603]. Ми вважаємо, що соціальна 

дія може вважатися соціально відповідальною поведінкою, оскільки 

орієнтується на теперішнє, минуле й майбутнє, тобто вже простежується 

виокремлення відповідальності як особистості,так і суспільства за свої дії.  

Соціально відповідальну поведінку доцільно розглядати також у межах 

ідей М. Вебера стосовно раціональної дії. У ціннісно-раціональній поведінці 

базовим елементом є те, що індивід усвідомлено обирає напрямок своєї 

діяльності та послідовно планує її організацію. Тобто, соціальна 

відповідальність як окремого індивіда, так і організації, мотивується саме 

ціннісно-раціональною поведінкою, оскільки основна мета полягає у 

відповідальній поведінці як такій. Цілераціональна поведінка діючого 

суб’єкта також стосується соціальної відповідальності, оскільки мотивом є 

досягнення мети з урахуванням можливих засобів її досягнення та 

негативних результатів дій [9, с. 628-630]. 

Соціальна відповідальність у структурному функціоналізмі 

простежується в одному з можливих варіантів досягнення/набуття соціальної 

згоди між економічною, політичною, соціальною та ціннісною системами. 

Т. Парсонс зазначає, що структуру соціальних систем необхідно аналізувати 

з точки зору цінностей, норм, колективів та ролей [23, с. 18]. Для нас 

найбільш цікавими є норми та цінності, оскільки норми орієнтують суб’єктів 

діяльності в функціональних та ситуаційних умовах, а цінності формують 

певний соціальний набор практик при виконанні різних за спрямованістю 
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соціальних ролей. Отже, у цьому контексті соціальна відповідальність має 

унормовуватися з боку держави, але ініціюватися суспільством. 

Таким чином, у рамках класичної соціологічної теорії увага значною 

мірою приділяється розробкам моделей розвитку суспільства. Проте, 

соціальна відповідальність на цьому етапі розвитку теоретичної думки не 

розглядається як самостійне явище, яке інституціоналізується в систему 

відносин між різними суб’єктами як соціальної, так і економічної взаємодії. 

Хоча цілком доцільним є включення її до цієї системи. 

Посткласичний період у соціологічній теорії розглядає соціальну 

відповідальність переважно через ресурси, акцент зміщується на розробку 

механізмів, способів та вироблення процедур, які необхідно використовувати 

для збереження вже набутих соціальних позицій та нарощування власного 

прибутку [24]. Розгляд соціальної відповідальності під таким кутом зору дає 

можливість використовувати її у згоді з державою, цілями бізнесу та 

громадськістю. З соціальною відповідальністю часто пов’язується 

економічне зростання для організацій (корпорацій) та закріплення позицій 

держави через зміцнення соціальної політики[25]. 

Аналіз змісту соціальної відповідальності дозволяє визначити певні 

складові, які мають значення з позиції соціологічного знання. Згідно з 

П. Сорокіним, соціальну відповідальність належить до сфери інтерів 

соціологічної науки як акт, якому притаманна соціальна спрямованість, 

спираючись на те, що  Завдяки тому, що соціологію цікавлять узагальнені 

властивості соціальних проявів, відповідно, вона має можливість приєднати 

до предметної сфери певні компоненти соціально відповідальної взаємодії 

установ, не зважаючи на те, чи наявні в них соціальні ознаки або присутні 

тільки етичні та нормативні складові ведення бізнесу. За класифікацією 

П. Сорокіна, соціальна відповідальність – акт «рекомендований». Таким 

чином, це акт, який не суперечить уявленням про дозволено-належну 

поведінку, не несе обов’язкового характеру, при цьому, особистість 

(соціальна група) реагує на таку дію відчуваючи до суб’єкта такої дії 
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схильність і симпатію. Подібна дія виявляється чимось бажаним і 

привабливим [26, с. 55-56]. Згідно з цією науковою позицією, соціально 

відповідальна діяльність установи користується популярністю в маркетинзі з 

метою демонстрації мінімально необхідної поведінки для створення 

позитивного образу компанії.  

Соціальна відповідальність у рамках посткласичної соціології 

розглядається більшою мірою суб’єктивно. На думку О. Тофлера, для того, 

щоб впоратися з проблемами, варто по-новому подивитися на організаційний 

устрій та на ті проблеми, з якими стикається компанія, а саме: організаційна 

невідповідність, надмірна віра у вертикальну ієрархію та незвичайна 

самозаспокоєність [27, с. 154-156]. Соціальна відповідальність може стати 

тим засобом, який змінить ставлення до традиційного управління 

організаціями. По-перше, соціальна відповідальність спонукає компанію 

відійти від вертикальної ієрархії та налагоджує горизонтальні зв’язки, де 

кожен робітник, керуючись соціальною зацікавленістю, може вносити 

вдосконалення роботи та контролю в діяльності організації. По-друге, 

соціальна відповідальність певним чином нівелює таке явище, як 

організаційна невідповідність, оскільки постійно відбувається 

самовдосконалення працівників, а також можливість зміни керівного складу 

та співвіднесення цінностей компанії з цінностями, що характерні для 

споживача. По-третє, самозаспокоєність керівництва змінюється, 

використовується не лише довгострокова стратегія, а й короткострокові 

можливості для реалізації місії компанії [27, с. 160-163].О. Тофлер зазначає, 

що різноманітність соціального середовища, у якому функціонує організація, 

вимагає від керівництва гнучкої та швидкої реакції на зміни [27, с. 165-166].  

На сьогодні ці ідеї стають все більш актуальними, оскільки 

відбуваються рушійні зміни як у структурі організації, так і в частоті та 

якості отримання інформації організацією. Тому, для оперативного 

вирішення проблем, постає необхідність створювати тимчасові групи, робота 

котрих спрямована на подолання однієї задачі, після чого така група 
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розпадається. Що стосується соціальної відповідальності, то вона 

включається в планування управлінням компанії, в її місію та задачі, проте не 

керується, а координується управлінцями. Залучення співробітників до 

управління постає вкрай актуальним напрямком. Отже, О. Тофлер приходить 

до висновку, що сучасна організація має бути рухомою, динамічно 

збагачуватися інформацією, залучати тимчасових працівників, а робітники 

мають бути мобільними та зацікавленими у власному зростанні, що 

відображає деякі аспекти соціально відповідальної організаційної поведінки 

[там само]. 

На даний час одним із найбільш пріоритетних завдань розвитку 

держави постає формування громадянського суспільства, одним з вагомих 

елементів якого є впровадження практик соціальної відповідальності у 

діяльність різних за спрямованістю соціальних організацій. Загально відомо, 

що сучасна організація активно впливає на характер соціальної поведінки 

людей, що, у свою чергу, зумовлює особливості управління діяльністю 

організації. Індикатором системи управління в даному контексті виступають 

прийняті в організації правила, процедури, норми і стандарти. Перспектива 

сучасного суспільства (за П. Дракером) пов’язана зі зміною значення знання 

в суспільному житті; такі зміни впливають на суспільство та економіку. Під 

знанням він розумів інформацію, що має практичну цінність та слугує для 

отримання конкретних результатів [Цит. за: 28, с. 19]. Збільшення 

інформаційного простору впливає не тільки на економічний розвиток 

організацій, але й на концепції, що пояснюють розвиток та функціонування 

суспільства. У рамках цих концепцій соціальна відповідальність відіграє роль 

другого плану як наслідок або інструмент для сучасної організації. При 

цьому, П. Дракер у вступі до своєї книги «Проблеми управління в ХХІ ст.» 

відзначає, що зміниться й саме значення організації. Він стверджує, що будь-

яка організація (і не тільки комерційна) у розвинених країнах повинна буде 

створюватися для конкретної задачі, часу, місця (або культури) [29]. Іншими 

словами, П. Дракер вважає, що кожне підприємство, крім отримання 
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прибутку, повинно визначити свою міру соціальної відповідальності перед 

суспільством [30, с. 31-35].  

Отже, у межах нової, постіндустріальної хвилі була сформована та 

отримала подальший розвиток концепція корпоративного суспільства, що 

представлена в роботах П. Дракера «Поняття корпорації» [31], У. Уорнера 

«Корпорація в емерджентному американському суспільстві» [32], У. Уайта 

«Організаційна людина» [33]. На нашу думку, доцільно розкрити основні 

засади цієї концепції. 

Важливим компонентом концепції корпорації П. Дракера є 

регулювання підприємницьким суспільством заходів соціального характеру. 

Перш за все автор звертає увагу на соціальний захист резервної робочої сили, 

тобто людей, що не мають роботи [31]. Традиційна робоча сила не має 

достатнього рівня освіти, кваліфікації, впевненості у власних силах та 

соціальної компетентності. Нові організації створюють нові робочі місця, 

проте необхідно провести певні організаційні дії з підготовки та 

працевлаштування традиційних робітників, що були в індустріальному 

суспільстві. Оскільки вони самі цього зробити не можуть, то, якщо їм не 

допомогти пристосуватись, індустріальна робоча сила буде чинити опір 

усьому новому і не дасть розвиватися підприємницькому суспільству. 

П. Дракер зазначає, що всі соціальні нововведення мають носити складний, 

незвичний та радикальний характер [31]. Отже, необхідно організувати 

систематичну заміну старої соціальної політики та сфер обслуговування 

новими соціальними введеннями, тобто розробкою та імплементацією 

принципів соціально відповідальної поведінки. 

За П. Дракером, першочерговим завданням, котре постає перед 

підприємницьким суспільством, – можливість постійного власного розвитку, 

тобто безперервне навчання та перенавчання. Прагнення кожного індивіда до 

особистого та професійного росту мотивує брати на себе відповідальність у 

суспільстві. Отже, важливою складовою управління компанією стає 
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рівновага між повноваженнями співробітників та їх відповідальністю, а 

також формування соціально відповідального типу поведінки співробітників.  

Теорія корпоративного суспільства викладена У. Уорнером у роботі 

«Корпорація в емерджентному американському суспільстві». Автор виділяє 

два фундаментальні явища, а саме – корпорації та «велике суспільство». У 

корпоративному суспільстві система цінностей та уявлень стає більш 

раціоналізованою, проте є і зворотна тенденція – громадська думка починає 

формуватися на національному рівні, хоча й спрямована на підтримку 

традиційних цінностей. Корпорація, на думку У. Уорнера, являє собою 

моральний та технічний інститут суспільства [32, с. 137-146]. Для розуміння 

значення корпорації в емерджентному суспільстві необхідно розглянути її 

складові частини. Перш за все, це структура корпорації, спрямована на 

впорядкування діяльності людей. По-друге, технології, які використовує 

корпорація аби пристосувати суспільство до навколишнього середовища. По-

третє, важливими є символи, оскільки саме вони формують всередині 

корпорації (а через неї і в суспільстві) принципи та мотиви поведінки людей 

[там само]. Н. Полякова наводить висновок У. Уорнера стосовно того, що 

успіх корпорації залежить не тільки від розумних технічних рішень, але й від 

моральних уявлень організації [34, с. 114]. Отже, одним із інструментів 

(технологій) в корпоративному суспільстві стає соціальна відповідальність. 

Оскільки вона відображає мету корпорації до отримання прибутку, проте 

використовує механізми, що не протирічать інтересам громадськості. 

Базові ідеї У. Уайта викладені в праці «Організаційна людина». Автор 

під організацією розуміє перш за все корпорацію та людей, які в ній 

працюють. Увага приділяється такому поняттю як соціальна етика, під яким 

розуміється система ідей, що є морально-легітимними для суспільства. Для 

розуміння соціальної етики важливі три аспекти: по-перше, віра в групу як 

джерело творчості, по-друге, віра в приналежність до групи, по-третє, віра в 

науку як засобу досягнення мети [33, с. 123-129]. Як ми бачимо, соціальна 

відповідальність у рамках цієї концепції стає інструментом, котрий тісно 
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пов'язаний з першими двома аспектами соціальної етики, бо соціальна 

відповідальність може об’єднати людей в організації.  

Ми згодні з думкою, що суспільство в даний час вимагає від 

організацій соціальної відповідальності. Це стосується, у першу чергу, 

працюючих у сфері бізнесу, оскільки саме вони є першими серед організацій 

«нового» типу, які наклали на себе абсолютну відповідальність за велике 

коло соціальних проблем, пов’язаних із виробництвом та його наслідками, 

забрудненням навколишнього середовища та багато іншого. З боку 

організацій було б недоцільно брати на себе такий обсяг повноважень, 

котрий заважав би їм виконувати свою головну соціальну місію. Такі 

організації за будь-яких обставин завжди несуть відповідальність за те, що 

шукають нові підходи до вирішення соціальних проблем, котрі потрапляють 

у поле зору їх компетенції, вирішення яких може відкрити нові перспективи 

для самої організації [35, c. 210]. 

У суспільстві існувала і зараз частково зустрічається закономірності  до 

пошуку врівноваженості, збалансованості між власниками (роботодавцями) 

та робітниками (найманими працівниками). У різні періоди домінувала то 

одна, то інша тенденція і тоді в соціальних відносинах відбувалися певні 

зрушення, на передній план висувалися певні громадські актори, що 

реалізують в практичній площині свої задуми, до тих пір, поки у XX столітті 

ідеї співпраці, соціального діалогу та соціальної відповідальності не 

отримали загального поширення у багатьох країнах. Втілити в життя ці ідеї 

навряд чи вдалося б без формування концепції відповідальності кожної із 

співпрацюючих сторін. Таким чином,у формуванні сучасного розуміння 

соціальної відповідальності важливу роль зіграв історичний фактор. Багато 

десятиліть поспіль у світі панували, головним чином, конфліктні, різко 

непримиренні відносини між вищими й нижчими класами й верствами 

суспільства, між працею і капіталом, між роботодавцями та найманими 

працівниками. Утім, держава, частіше за все, займала позицію підприємців, 

відстоюючи й захищаючи їх інтереси всією своєю міццю.  
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На думку багатьох видатних учених-економістів, соціологів та 

політологів, цілковитий вихід держави з соціальної сфери 

неприпустимий. Так,Ф. Фукуяма відзначав, що послаблення ролі держави, 

що спостерігається у світі в останні десятиліття, веде до економічного спаду 

[36, с. 112-125].  

Можна послатися й на іншого видатного вченого – Д. Гелбрейта, який 

стверджував: «Існує величезна галузь господарської діяльності, у якій роль 

ринкових механізмів не підлягає сумніву і не повинна оскаржуватися, але є і 

не менш велика, що постійно розростається в міру підвищення рівня 

економічного добробуту, галузь, де послуги й функції держави або жорстко 

необхідні, або уявляються вельми доцільними з соціальної точки зору» [37, 

с. 97-107]. Більше того, пише він, «без втручання держави сучасна економіка 

не може функціонувати нормально і стабільно» [там само]. Тобто це 

своєрідне відображення держави як соціального інституту перед 

суспільством. 

У Західній Європі в післявоєнний період сформувався особливий тип 

держави – держава загального добробуту. За визначенням Е.Гідденса, така 

держава існує там, «де урядові організації забезпечують матеріальну 

підтримку людям, нездатним утримувати себе самостійно, - безробітним, 

хворим, інвалідам та людям похилого віку», де кожен громадянин має право 

на певний мінімум економічного добробуту та безпеки, на соціальне 

забезпечення, соціальний захист у разі безробіття, на певний мінімум 

заробітної плати тощо [38, с. 292-293, 39].  

Таким чином, можна зробити висновок, що соціальна відповідальність 

полягає у створенні ефективно функціонуючої системи соціальних гарантій 

для представників різних груп і прошарків суспільства, у забезпеченні умов 

для вільного розвитку, максимального розкриття творчого потенціалу 

кожного індивіда, забезпечення особистої безпеки громадян, підтримці 

екологічно здорового середовища їх проживання. Не менше значення мають 
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обов'язки держави й по відношенню до бізнесу, неурядових організацій, 

профспілок, інших структур громадянського суспільства.  

Однією зі стрижневих компонент соціальної відповідальності виступає 

довіра на різних соціальних рівнях як між індивідами так і між організаціями. 

Важливою характеристикою сучасного суспільства є потреба в довірі, 

оскільки нею пронизані всі сфери життєдіяльності суспільства. Отже, 

концепція соціальної довіри стає певним підґрунтям для розуміння 

соціальної відповідальності. Довіра визначає характер усіх сфер соціальних 

відносин та безпосередньо стосується процесу інтеграції та сталості 

суспільства. А. Селігмен підкреслює значення довіри у громадському житті 

та зазначає, що влада та насилля на деякий час можуть вирішити проблеми, 

пов’язані із соціальним порядком та організацією розподілу праці, проте 

вони не в змозі в довгостроковій перспективі забезпечувати цей соціальний 

порядок [40, с. 7]. 

Довіра в суспільстві дає можливість застосовувати нові організаційні 

форми, оскільки довіра відповідає за конструювання як вертикальних, так і 

горизонтальних суспільних відносин. На думку Ф. Фукуями, довірою стає 

очікування, що виникає у членів товариства, стосовно того, що інші члени 

групи чи колективу будуть вести себе чесно, передбачуване та з увагою 

ставитися до потреб оточуючих [41, с. 53]. Отже, під довірою розуміється 

чесна поведінка, співпраця, ненанесення збитків та взаємодопомога, що, при 

забезпеченні цих компонентів, призведе до економічного процвітання 

компанії [там само, с. 54]. Якщо ж відносини між людьми не будуються на 

довірі, а співпрацюють лише в межах формальних правил, без постійного 

узгодження, то сталий соціальний розвиток майже неможливий. Іншими 

словами, розповсюдження недовіри в суспільстві впливає на економічну 

діяльність та накладає на нього додаткове «мито», яке не потрібно платити 

суспільствам з високим рівнем довіри [41, с. 56]. 

Звертаючись до виділених Е. Гідденсом видів довіри, зокрема, довіри 

до людей, що побудована на особистісних зобов’язаннях та довіри до 
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абстрактних систем, що передбачають безособові зобов’язання, Г. Заболотна 

називає їх «персоніфікованими» та «анонімними» типами довіри [42, с. 68]. 

Абстрактні системи являють собою символічні та експертні знаки, довіра до 

яких формується в сучасну епоху. Крім того, ця довіра забезпечує відчуття 

надійності у повсякденній взаємодії в суспільстві пізнього модерну [43, с. 35-

36]. Таким чином, довіра охоплює не тільки міжособистісні відносини, але й 

також економічні та політичні відносини, стосується інститутів та 

організацій і розповсюджується на соціальний порядок та символічну 

систему. 

Г. Заболотна розглядає різні функції соціальної довіри та зазначає, що 

найбільш вагомими є саме суспільні. Довіра бере участь у формуванні 

солідарності та різних громадських асоціацій, що побудовані на засадах 

добровільності, організаційних принципах та рівновагою між довірою та 

зобов’язаннями. Отже використання концепту «довіра» стосовно соціальної 

відповідальності надає нам змогу говорити про довіру як між індивідами, так 

і між співробітниками і компанією. Включення «довірчого» аспекту до 

соціальної відповідальності стосується такого соціального явища як 

соціальний капітал [42].  

Соціальний капітал П. Бурд’є, Дж. Коулмен, Р. Патнем, Ф. Фукуяма 

розглядали як основу для суспільних відносин [44, 45]. За Дж. Коулменом, 

соціальний капітал дорівнює людському капіталу, тобто знанням та звичкам 

індивіда. Проте автор зазначає і відмінності між людським капіталом та 

соціальним, а саме: людський капітал використовується з приватною метою, 

а соціальний капітал – формується соціальними відносинами [46]. 

Соціальний капітал, на думку Дж. Коулмена, це прояв неформальної 

соціальної організації, котрий є ресурсом для членів колективу. При цьому 

вчений акцентує увагу на таких формах соціального капіталу: соціальний 

капітал як концентрація невиконаних зобов’язань, соціальний капітал як 

інформаційний канал та соціальний капітал як ефективна норма [там само]. 
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Соціальний капітал – це ресурс, використання якого організаціями сприяє їх 

розвитку.  

Ф. Фукуяма, трактуючи поняття соціального капіталу, звертає увагу на 

набір неформальних цінностей та норм, що поділяються членами групи, та 

уможливлюють співпрацю в цій групі [47]. Можна сказати, що основою 

формування соціального капіталу є довіра, довіра між членами групи, довіра 

між групами, а отже, і довіра у суспільстві в цілому. 

Отже, соціальна відповідальність у рамках концепції соціальної довіри 

розглядається як механізм формування довіри в організації, між організацією 

та державою, а також між державою, організацією та суспільством, а в разі, 

якщо вона сформована, то її підвищення. Також забезпечення соціально 

відповідальної діяльності слугує необхідним базисом формування 

соціального капіталу на різних рівнях. 

На думку В. Канке, відповідальність людини формується на основі 

етики та філософії моралі. Якщо людина відповідальна, то це її якість, риса 

характеру, але не цінність [48, c. 51]. Таким чином, можна зробити висновок, 

що відповідальність – це не цінність, а головний принцип етичної теорії, 

управління компанією та обрання напрямку соціально відповідального 

ведення бізнесу. 

Ідеї відповідальності в контексті етики отримали розповсюдження 

наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, саме в цей період почали говорити 

про необхідність використання компаніями своїх ресурсів для того, щоб 

суспільство отримувало «прибуток». Термін «ділова етика» можна зустріти в 

роботах класиків соціології та філософії: М. Вебера, Е. Фромма, Г. Маркузе, 

В. Зомбарта та інших [49, 50, 51]. На думку цих учених, ділова етика 

забезпечує функціонування культури підприємницької діяльності, що 

характеризує новий тип підприємництва. Зокрема, М. Вебер протиставляв 

етику відповідальності етиці переконання, котра розглядає відповідальність 

як зобов’язання дотримуватися певних принципів [9, с. 347-359]. Пізніше 

етика відповідальності розглядається Г. Йонасом у рамках соціально-
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економічної відповідальності, а також К.-О. Апелем та Ю. Хабермасом у 

межах дискурсивно-консенсуальної відповідальності [52, c. 87-88, 53, 54]. 

На думку Г. Йонаса, знання наслідків відіграє важливу етичну роль та 

стає обов’язком суспільства, тобто всі короткострокові цілі мають бути 

оцінені з точки зору довгострокових наслідків. Таким чином, етичну 

поведінку необхідно розглядати в широкому просторово-часовому контексті 

порівняно з тим, у якому розглядається традиційне поняття етики. Врешті-

решт постає проблема прогнозування відтермінованих наслідків діяльності 

колективу [55]. За Йонасом, для подолання цих бар’єрів можна 

використовувати розумовий експеримент та можливості футурології. 

Футурологію цікавить етика відповідальності, оскільки включає в себе страх 

та турботу про майбутнє. Таким чином, будь-яка дія повинна 

забезпечуватися прогнозами аби знати про всі її можливі наслідки, тобто 

розглядатися через призму «евристики страху» [55, с. 232]. 

Важливою характеристикою концепції Г. Йонаса постає фокусування 

уваги саме на прогнозах, зокрема на тих, яким ми хочемо запобігти. Саме в 

цьому, на думку вченого, і полягає евристика страху, тобто оцінка можливих 

наслідків дії має проводитися не лише з «позитивної» точки зору 

(сприятливої для виконавця дії), а більше звертати увагу на негативні 

наслідки, до яких може призвести соціальна дія. Таким чином, страх стає 

застережливим фактором для суспільства від необачних кроків та 

орієнтувати на побудову прогнозів можливих наслідків дії. 

 Перший імператив Г. Йонаса полягає в необхідності збереження 

людства. Варто відзначити три важливих наслідки для формування сучасної 

концепції соціальної відповідальності: за результати діяльності підприємства 

у глобальному розумінні відповідають не тільки конкретні компанії, а 

техноструктура всього суспільства; етика – це не тільки певний аспект 

соціально-економічних відносин, вона також розповсюджується на зовнішнє 

середовище; біосфера – це об’єкт корпоративної соціальної відповідальності 

[там само]. 
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Таким чином, головною тезою Г. Йонаса є необхідність самоконтролю 

за «непомірною міццю» людства [56]. Отже, на нашу думку, з позиції 

соціальної відповідальності та першого імперативу Г. Йонаса незнання 

наслідків прийняття управлінських рішень не знімає відповідальності за 

результат цієї діяльності. Проте, напрацювання вченого стосовно «евристики 

страху» та необхідності більшою мірою прогнозувати та прислухатися до 

негативних наслідків дії не набули широкого застосування в практичній 

діяльності як організацій, так і окремих індивідів. Довести це може 

практично відсутність в існуючих методиках вивчення соціальної 

відповідальності зазначених вище положень.  

Аналіз наукових підходів до вивчення соціальної відповідальності 

надав нам змогу дійти до низки узагальнень. Соціальна відповідальність 

повинна формуватись на довірі між різними суб’єктами соціальної взаємодії 

(А. Селігмен, Е. Гідденс, Ф. Фукуяма). Соціальна відповідальність становить 

базову основу розвитку соціального капіталу організації, використання якого 

сприяє суттєвому розвитку організації (П. Бурд’є, Дж. Коулмен). На 

ефективне формування соціального капіталу впливає такий елемент 

соціальної відповідальності, як етика. Вона складається з віри в групу, віри в 

приналежність до групи та у наукове мислення, як спосіб досягнення мети 

(У. Уайт). З одного боку, соціальну відповідальність можна розглядати у 

якості ефективної технології пристосування до реальності, доки це приносить 

вигоду організації, а з іншого, одним із можливих варіантів 

досягнення/набуття соціальної згоди між економічною, політичною, 

соціальною та ціннісною системами (Т. Парсонс). Підходи, які розглядають 

соціальну відповідальність переважно в середині організації, роблять акцент 

на забезпечені потреб та розвитку співробітників. Одним із стрижневих 

елементів соціальної відповідальності, як складно структурованого явища, 

постає етика моралі (М. Вебер, В. Канке, Е. Фромм та ін.), проте вона, як і всі 

зазначені аспекти, формується в організації переважно в умовах 

цілеспрямованого управління. У даному випадку управління слугує 
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синтезуючим явищем, яке об’єднує різні практики та прояви соціальної 

відповідальності на основі широкого кола підходів до її вивчення. 

Отже, сучасні підходи щодо дослідження соціальної відповідальності 

як складного явища з елементами процесуальності починають зосереджувати 

увагу перш за все на управлінні соціальною відповідальністю та її значенні в 

управлінні організаціями. Ці наукові напрямки постають для на висхідними, 

оскільки надають необхідне підґрунтя для вивчення управлінських 

особливостей формування соціальної відповідальності та її складових. Таким 

чином, доцільним видається більш ґрунтовний розгляд соціальної 

відповідальності саме в межах теорій управління. 
 

1.3. Соціальна відповідальність у теорії управління організацією 

 

Поняття соціальної відповідальності увійшло до сфери управління 

організаціями у 50-60-х роках минулого століття (Сполучені Штати Америки 

та Канада). Цілком зрозуміло, що успішна реалізація соціальної 

відповідальності залежить від того, чи розуміють організації, що вони 

відповідальні за свою діяльність. Однією з головних, визначальних рис 

соціальної відповідальності є бажання організації включати соціальні 

фактори у свої стратегічні й тактичні плани розвитку та управління, а також 

представляти результати у своїй соціальній звітності. Такий підхід потребує 

прозорої й етичної поведінки, яка враховує інтереси зацікавлених сторін, 

знаходиться у відповідності з законодавством, узгоджується з міжнародними 

нормами та повністю інтегрована в діяльність організації. 

Усвідомлюючи та відстежуючи зміни в ринкових умовах, бажання 

України увійти до світової економіки, багато організацій стають ініціаторами 

впровадження соціальної відповідальності у свою практику ведення бізнесу. 

Зростає прагнення керівників компаній розповсюджувати та висвітлювати 

принципи соціальної відповідальності, бажаючи тим самим забезпечити собі 

сталий розвиток та відповідати вимогам світового ринку. 
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Соціальна відповідальність на сьогоднішній день стала суттєвим 

фактором покращення результатів діяльності організації та елементом 

мотивації персоналу, частиною корпоративної культури. У зв’язку з цим 

постає необхідність розглянути систему формування та розвитку соціальної 

відповідальності, її теоретичне підґрунтя, яке б дозволило компанії 

вибудовувати систему взаємозв’язків із співробітниками, акціонерами, 

споживачами, владою та управляти соціальною відповідальністю.  

Західні вчені виділяють два підходи до управління соціальною 

відповідальністю, які відображають: 1) позицію стейкхолдерів, 2) позицію 

етичних та моральних норм. Розглянемо більш детально кожен із цих 

підходів. 

Деякі з центральних понять, пов'язаних із тим, що сьогодні вчені 

називають теорією зацікавлених сторін, почали з’являтися в середині 1980-х 

років у роботах Р. Фрімена [57, 58, 59]. Праці вченого допомогли заново 

осмислити природу фірми та стимулювали розгляд нових зовнішніх 

зацікавлених сторін, не обмежуючись традиційною базою – акціонери, 

клієнти, співробітники й постачальники організації. З цієї точки зору вони 

мають управляти відповідально. На думку Дж. Сіммонса, інтереси 

стейкхолдерів проникають у межі організації, яка має визнавати свій 

обов’язок турбуватися про свої традиційні зацікавлені сторони. Проте місцеві 

громади та навколишнє середовище не були представлені як учасники 

взаємодії «організація-зацікавлені сторони» [60]. 

Теорія зацікавлених сторін пропонує нове уявлення про обов’язки 

організації. Припускаючи, що потреби акціонерів не можуть бути задоволені 

без задоволення певною мірою потреб інших зацікавлених сторін, 

представники цієї теорії також звертають увагу на вихід за рамки прямої 

максимізації прибутку для організації. Іншими словами, навіть якщо фірма 

прагне служити своїм акціонерам у якості партнера та турбуватися про 

них,на її успіх у цьому впливають й інші зацікавлені сторони [61]. Деякі 

вчені стверджують, що інклюзивний підхід до зацікавлених сторін має 
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комерційний сенс, що дозволяє фірмі максимізувати добробут акціонерів, а 

також збільшити сумарну додану вартість [62]. Пізніше вчені починають 

користуватися цими ідеями при розгляді соціальної відповідальності, 

виявленні потреб ключових зацікавлених сторін та оцінці соціально 

відповідальної діяльності.  

Ми згодні з тим, що основний масив досліджень, які зустрічаються в 

літературі стосовно теорії зацікавлених сторін, описує її як прагнення 

учасників донести місію/цілі своєї організації і свої дії у відносинах з 

різними зацікавленими сторонами [63]. Ця методологія може дати цікаві 

висновки, зокрема про те, що організації соціально сконструйовані і діють у 

відповідності із загальним сприйняттям. Д. Мелє та Е. Гарріга виокремлюють 

інструментальні та нормативні теорії зацікавлених сторін. Інструментальна 

теорія зацікавлених сторін передбачає, що корпорація – це інструмент для 

створення матеріальних благ, а соціальна відповідальність пропонується як 

стратегічний інструмент просування економічних завдань компанії. 

Нормативні теорії зацікавлених сторін, з іншого боку, орієнтуються на етичні 

норми, які зміцнюють взаємини між бізнесом і суспільством [64]. 

Базовим постулатом теорії зацікавлених сторін є те, що організації 

повинні інтегрувати у свою діяльність обов’язки стосовно всіх зацікавлених 

груп та реалізувати їх на практиці [65]. Замість того, щоб розробляти кожен 

вид соціальної цінності для всіх зацікавлених сторін, організації виявляються 

обмеженими в ресурсах та в раціональності, і таким чином схильні 

розставляти пріоритети зацікавлених сторін за інструментальними та/або 

нормативними міркуваннями.  

Таким чином, теорія зацікавлених сторін висунула на передній план 

нові ідеї для теорії та практики соціальної відповідальності. У ній 

підкреслюється, що поняття «корпорація» повинно розглядатися як 

операційне, у центрі мережі взаємопов'язаних стейкхолдерів, які створюють, 

підтримують і збільшують значення потенціалу організації [66]. Ідеї цієї 

теорії були підтримані менеджерами-практиками, оскільки це було нове 
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ставлення до вивчення та визначення зобов'язань і відповідальності щодо їх 

традиційних зацікавлених сторін. У рамках теорії стейкхолдерів простіше 

збирати та аналізувати емпіричні дані щодо соціальної відповідальності. 

Наступний підхід – це вивчення управління соціальною 

відповідальністю з позиції етики та норм моралі. Етичну теорію можна 

визначити, як відносно складні питання управління організацією, які 

вирішуються з точки зору етики. Теоретичні основи відповіді на питання 

"Що я повинен зробити з моральної точки зору" застосовні до широкого кола 

питань, у тому числі до соціальної відповідальності. Існує ціла низка теорій 

управління організацією, проте варто зупинитися на трьох, а саме: 

утилітаризм, етика права і контрактуалізм, оскільки поняття та принципи цих 

теорій багато в чому перейшли і в теорію соціальної відповідальності.  

Утилітаризм – проста ідея, що з точки зору моралі варто робити гарно і 

запобігати поганому наскільки це можливо. Сучасні вчені стверджують, що 

моральні агенти, у тому числі компанії, повинні збільшити загальну суму 

благополуччя. Особливості цього підходу полягають, по-перше, в тому, що 

це загальна сума добробуту, що моральні агенти зобов'язані максимізувати 

цю ідею. По-друге, утилітаризм сприймається як дуже сувора теорія моралі, 

оскільки вона заперечує, що в агентів (компаній) є варіанти діяти таким 

чином, щоб не збільшити загальну суму благополуччя. По-третє, утилітаризм 

орієнтований виключно на добробут, тобто інші речі, наприклад, здоров'я або 

близькі стосунки, варто враховувати тільки тоді, коли вони збільшують 

загальну суму благополуччя [67]. 

У принципі, утилітаризм пропонує компаніям, що реалізують соціально 

відповідальну політику, зупинити негативні прояви до поваги прав людини. 

Проте є одна суттєва відмінність соціально відповідального підходу та 

концепції утилітаризму. На відміну від сучасних компаній, які фокусуються 

на інтересах «внутрішніх» зацікавлених осіб, утилітарний підхід передбачає, 

що компанії беруть до уваги всі зацікавлені сторони. Таким чином, цей 

підхід передбачає, що компанії повинні направляти значну частину своїх 
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ресурсів соціальної відповідальності (і деякі інші ресурси, наприклад, 

економічні) на потреби людей, які живуть далеко від місця, де веде свою 

діяльність організація, замість того, щоб витрачати їх на "ближчі" зацікавлені 

сторони.  

Наступною теорією, що пов’язана з соціальною відповідальністю, є 

«етика права» або «професійна етика». Загалом, етика права передбачає, що 

мораль складається з набагато більшої кількості категорій, ніж її розуміють. 

Якщо говорити про етику права у соціальній відповідальності, то це означає, 

що компанії не просто голослівно заявляють про дотримання норм і правил, а 

інформують (з прикладами) про деякі свої соціальні заходи в цій сфері. 

Однак ключове питання полягає в тому, чи насправді компанії сумлінно 

дотримуються ідеї цієї теорії. Ключовим поняттям у соціальній 

відповідальності, що враховує етику права, є повага – повага компаній до 

всіх своїх зацікавлених сторін. Включення принципів етики права в 

соціальну відповідальність стає особливо актуальною в глобальних 

контекстах, де має бути рівною повага до людей, що дотримуються різних 

переконань і культур. 

Контрактуалізм розуміється як укладання договору між 

відповідальними агентами (компаніями) та представниками зацікавлених 

сторін. Майже всі представники цієї теорії погоджуються з тим, що 

доцільною та необхідною умовою для агента є передбачення на укладання 

певного договору. Контрактуалізм відіграє одну з головних ролей у 

соціальній відповідальності та бізнес-етиці. Є кілька причин для цього. У 

свій час, Ю. Хабермас, Дж. Роулз та інші запропонували програми, які 

неявно або явно ідентифікуються у цьому підході [68, 69]. Але, мабуть, ще 

важливішим є той факт, що ідея "договору" цілком вписується у відносини 

між підприємцями й суспільством. Таким чином, основна ідея цієї теорії в 

соціально відповідальній практиці полягає у взаємному договорі між 

компанією та зацікавленими сторонами стосовно позитивних та негативних 

ефектів від діяльності організації.  
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Ще однією концепцією, важливою при розгляді соціальної 

відповідальності, стає концепція сталого розвитку, яка є базовим елементом 

сучасного менеджменту, разом із тим виникає необхідність в уточненні 

основних факторів, що підвищують інтерес до соціальної відповідальності. 

Використання людством та організаціями зокрема природних ресурсів, 

призводить до їх поступового виснаження, разом із тим, компанії в ході своєї 

діяльності шкодять навколишньому середовищу та здоров’ю людей. При 

цьому ефективне функціонування організації можливе лише за умов 

оптимального розвитку місцевого товариства та покращення самопочуття 

працівників [70].  

Впливає на підвищення інтересу до соціальної відповідальності і 

фактор поступового підвищення рівня етичного контролю над бізнесом. 

Подібний контроль впливає на ділову репутацію, а отже, і на економічні 

показники. У контесті економічних показників, слід зазначити, ще одну 

причину зацікавленості концепцією соціальної відповідальності – це 

глобалізація інформації. Зараз споживач може дуже легко отримати повну та 

значущу для себе інформацію про компанію, про її стратегію розвитку, про 

ставлення до навколишнього середовища та будь-яку іншу інформацію. Так 

само і інвестори можуть отримувати цікаву для них інформацію про 

організацію, у результаті чого перевага в інвестуванні надається тим 

компаніям, котрі демонструють більш сталий розвиток із точки зору 

фінансових, соціальних та екологічних показників. Таким чином, можна 

зробити висновок, що безвідповідальність організацій шкодить їм самим. 

Соціальна відповідальність організації включає в себе систему 

показників сталого розвитку, зокрема, економічні, екологічні, соціальні, 

забезпечення яких є базисом управління сучасною організацією [71]. 

Аналізуючи дану класифікацію груп показників, можна відзначити, що всі 

вони є частиною капіталу компанії, який потрібно не тільки зберігати, але й 

примножувати. Група економічних показників спрямована на збереження 

фінансового, структурного і виробничого капіталу. Екологічні показники – 
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на раціональне використання ресурсів, зниження шкідливих викидів і 

охорону навколишнього середовища. Група соціальних показників 

відображає нарощування інтелектуального, гуманітарного та професійно-

технічного потенціалу компанії (тобто соціального капіталу), і створення 

сприятливого соціального клімату [72].  

Таким чином, будь-яке рішення в організації повинно прийматися з 

урахуванням не тільки економічного, а також соціального та екологічного 

ефекту не тільки для самої організації, але й суспільства в цілому. Для 

кожної організації суспільство являє собою систему зацікавлених сторін, яка 

включає в себе індивідів, групи й організації, що впливають на прийняття 

компанією рішення або виявляються під впливом цих рішень [73, с. 21]. 

Організація не може самостійно визначити ступінь своєї соціальної 

відповідальності. Необхідний активний діалог з усіма зацікавленими 

сторонами через розробку системи комунікацій і необхідних заходів з 

кожним з стейкхолдерів. Стейкхолдери – це фізичні та юридичні особи, що 

мають пряме або непряме відношення до діяльності компанії [74, с. 43]. До 

прямих стейкхолдерів підприємств зазвичай відносять акціонерів, 

співробітників, клієнтів, інвесторів, кредиторів, постачальників і інших 

партнерів. До непрямих стейкхолдерів відносять суспільні та державні 

організації, професійні об'єднання, конкурентів, ЗМІ. Отже, кожна із 

зацікавлених сторін висуває бізнесу економічні, правові, етичні та 

філантропічні очікування, відповідні «піраміді» Керролла. При цьому 

логічно припустити, що компанії доводиться реагувати на складний 

комплекс суперечливих очікувань і вимог. У цій ситуації компанія змушена 

вибудовувати зацікавлені сторони за ступенем значущості для кожної 

конкретної ситуації, зіставляти суперечливі очікування, виробляючи 

відповідний раціональний відгук по всій системі зацікавлених сторін, 

спрямований на сталий розвиток компанії [75, с. 21].  

Сьогодні, щоб бути конкурентоспроможною, організація повинна 

шукати баланс інтересів усіх груп учасників бізнесу. Постійно змінюються 
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інтереси і очікування груп, їх склад і чисельність, що сприяє тому, щоб 

організації чуйно реагували на подібні зміни, вносячи корективи та 

доповнення в корпоративну модель взаємодії з зацікавленими сторонами. 

Тому можна зробити висновок, що ефективна стратегія сучасної організації 

передбачає постійний облік інтересів суспільства не як деяку гуманітарну 

місію, а як умову виживання. Цей облік повинен забезпечуватися постійно і 

на всіх рівнях, що можливо тільки через вбудовування стратегії 

співробітництва в корпоративну культуру організації. Отже, компанії 

необхідно не тільки прислухатися до пропозицій і думок зацікавлених 

сторін, але так само бути відповідальними перед ними. Такий підхід 

дозволить виробити відповідні показники ефективності бізнесу та привести 

до зміцнення ділової репутації, підвищивши конкурентоспроможність 

компанії, її капіталізацію та привабливість. Однак, як підкреслює Р. Даулінг 

у своїй книзі «Репутація фірми: створення, управління та оцінка 

ефективності», «...у організації немає єдиного іміджу або репутації – у неї їх 

багато» [75, с. 29]. Тобто, репутація компанії визначається через її 

відповідність очікуванням широкого кола зацікавлених сторін, які 

трактуються як прийняті у суспільстві норми соціальної відповідальності. 

Таким чином, послідовно проведена стратегія розвитку соціальної 

відповідальності у формі реалізації концепції сталого розвитку являє собою 

спосіб управління нематеріальною складовою вартості компанії.  

Для того, щоб соціальна відповідальність стала елементом 

повсякденних управлінських рішень в організації, необхідно створити низку 

умов – правових та економічних. Разом із тим, розглядаючи досвід економік, 

де законодавчо передбачено поліпшення умов конкуренції для компаній, які 

реалізують стратегії соціальної відповідальності, можна відзначити деяку 

неоднозначність.  

Існуюча й широко обговорювана проблема так званого «нічного 

вартового», тобто проблема, якою мірою держава може і повинна втручатися 

в справи бізнесу, також залежить від численних чинників, зокрема від 
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національних особливостей, умов, у яких працює компанія, сфери її 

діяльності тощо. Наслідком усього цього є той факт, що спільного для всіх 

країн вирішення даної проблеми не існує. Необхідно відмовитися від 

прямого копіювання зарубіжного досвіду, від покладання на себе тих 

зобов'язань, які в специфічних українських умовах призведуть до 

небажаного результату. 

Між тим, деяка неясність у визначенні рамок соціальної 

відповідальності створює для українського бізнесу цілу низку проблем. У 

даний час особлива увага приділяється тому, що бізнес найчастіше повинен 

проявляти свою соціальну активність, виділяючи кошти на соціальні 

потреби під адміністративним впливом. Це відбувається в тих випадках, 

коли поняття соціальної відповідальності трактується як односторонні 

зобов'язання суб'єктів економіки перед владою, а вимоги суспільства 

підміняються вимогою влади. Безумовно, така соціальна відповідальність 

неефективна і призводить до падіння конкурентоспроможності. Соціальна 

відповідальність компаній повинна базуватися виключно на добровільній 

основі, але, разом із тим, не бути альтернативою чинного законодавства.  

Очевидно, що слід відмовитися від концепції соціальної 

відповідальності, при якій вона перетворюється виключно на «інструмент» 

максимізації прибутку і має сенс лише в тому випадку, якщо вона сприяє 

зростанню активів підприємства. Роблячи акцент на економічному чиннику, 

прихильники даного підходу нівелюють результат тієї діяльності, ефект якої 

в короткостроковому й довгостроковому плані не очевидний. А відсутність 

таких проектів, у свою чергу, породжує меркантильну, позбавлену гуманної, 

етичної і, як наслідок, суспільно значущої мотивації соціальної активності. 

Можна відзначити той факт, що наявність довіри до організації, яка 

виникає в результаті тісної взаємодії із споживачами, місцевими громадами, 

екологічними та правозахисними організаціями і громадянським 

суспільством у цілому, стає одним із найважливіших показників 

спроможності організації відповідати сучасним тенденціям та запитам і, з 
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одного боку, підвищувати затребуваність з боку суспільства, а з іншого, – 

конкурентоспроможність. 

Разом із тим, в умовах зростаючої громадянської активності 

суспільства й бізнесу, саме поняття «конкурентоспроможність» втрачає 

традиційний, виключно економічний сенс, набуваючи більш широкий 

контекст. У даний час для досягнення успіху в конкурентній боротьбі вже 

недостатньо просто збільшувати прибуток, а треба також демонструвати 

потенціал інноваційного та технологічного зростання. Необхідно 

завойовувати суспільну довіру, нарощувати соціальний і людський капітал з 

тим, щоб забезпечити громадянську й політичну підтримку не тільки 

бізнесу, але й країни в цілому [76]. Таким чином, можна відзначити, що 

соціальна відповідальність є необхідним управлінським інструментом 

підвищення ефективності діяльності компанії з метою досягнення 

довгострокового сталого розвитку.  

Головна ідея відповідальності полягає в адекватному формуванні цілей 

управління, оскільки цілі – це показники, що дають можливість визначити 

зміст цінностей структури, якою ми керуємо. Цілями для відповідальної 

організації можуть виступати завдання технічного, кадрового, соціального 

або правового характеру, які спрямовані на суспільство, проте наприкінці 

проявляють себе і в прибутках, що отримує організація. Означені аспекти 

знаходять відображення в межах теорії соціально адекватного управління, як 

одного з різновидів соціального управління. За визначенням В. Буреги, 

соціальне управління – це процес впливу на суспільство або його окремі 

ланки з метою забезпечення їх функціонування, удосконалення та розвитку 

[77, с. 8].  

Розвиток соціальної відповідальності в рамках теорії соціально-

адекватного управління можливий за умов розвитку громадянського 

суспільства. В. Соловйов використовує таку характеристику соціуму як 

«нормальність», та вкладає в неї сенс, близький до адекватності. Таким 

чином, за цим ученим, «нормальне» суспільство – це те, яке має якісну 
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характеристику внаслідок його адекватної організації, що співвіднесена з 

головною метою [78, с. 580-581]. Говорячи про соціально-адекватне 

управління, необхідно зазначати, що це досить нова система управління, яка 

базується на її адаптації до суспільного устрою в країні з високою мірою 

соціальної відповідальності за результати своєї діяльності. За В. Бурегою, 

управління соціальною системою як її необхідний елемент може бути 

ефективним, лише якщо враховувати характерну для суспільства сукупність 

норм і цінностей, які, у свою чергу, виступають критеріями адекватності. 

Сутність соціально-адекватного управління може бути реалізована 

на таких рівнях системи соціального управління: особистісний; 

макросоціальний; мікросоціальний [78, с. 44]. Усі три рівні пов’язані між 

собою. Крім того, можна виокремити декілька критеріїв соціально-

адекватного управління, які впливають на створення соціального та 

економічного порядку, що забезпечує нормальне існування суспільного 

організму [78, с. 53]: незалежність держави та відповідна роль в управлінні 

ним автохтонним населенням; можливість і безпека фізичного існування для 

кожного члена суспільства; розвиток національної (національних) культур 

без перешкод; збереження традиційних цінностей; підтримка 

загальнонаціональної солідарності; гарантії від духовної деградації; 

ефективний соціальний захист; рівність усіх громадян у юридичному, 

культурному та конфесіональному аспектах; оптимізація можливостей 

реалізації потенціалу особистості; стимулювання ділової активності в усіх 

сферах; висока мотивація праці; сталі темпи виробництва; екологічна 

безпека. Зазначені аспекти досить повно відображають складові соціальної 

відповідальності на рівні держави та можуть слугувати як об’єкти 

управлінського впливу на державному рівні. 

Іншими словами соціальна відповідальність існує не лише в системі 

взаємодії індивід-індивід чи індивід-суспільство, але й стосовно організації 

та її відповідальності перед суспільством. Отже, соціальна відповідальність в 

усіх трьох системах координат реалізується, з одного боку, через різні форми 
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соціального контролю, а з іншого - через розуміння свого громадського 

значення суб’єктами соціальної відповідальності. 

 Таким чином, у межах різноманітних теорій управління соціальна 

відповідальність розглядається іноді з досить суперечливих позицій. Так 

утилітарні підходи до управління розглядають це явище у якості інструменту 

для підвищення суми благополуччя компанії. Теорії засновані на дотримані 

професійної етики в управлінні, зазначають, що компанії повинні 

інформувати суспільство (на конкретних прикладах) про свої соціально 

відповідальні заходи. Також необхідною є культивація та розповсюдження 

поваги до всіх зацікавлених сторін, релігійних поглядів, національностей і 

культурних звичаїв. Управлінський підхід на основі контрактуалізму 

визначає необхідність укладання договору між відповідальними агентами та 

зацікавленими сторонами, тобто договір стосовно позитивних та негативних 

ефектів від діяльності організації – свого роду задокументована соціальна 

рівновага. При досить великих розбіжностях у різних аспектах управління 

соціальною відповідальністю можна виокремити основну тезу – 

безвідповідальність шкодить у першу чергу самим організаціям.  

Розглянувши поняття соціальної відповідальності на основі різних 

підходів, а також проаналізувавши специфіку і характер її формування і 

розвитку, можна зробити висновок про те, що в дослідників немає 

однозначного розуміння даного явища. Велика кількість існуючих 

трактувань соціальної відповідальності свідчить, з одного боку, про 

зростаючий до неї інтерес, а з іншого – про складності і неоднозначності в її 

розумінні. Разом із тим за останні кілька років процес освоєння 

українськими компаніями принципів соціальної відповідальності приймає 

незворотний характер.  

На основі проаналізованих теоретичних підходів та визначень 

соціальної відповідальності на різних рівнях прояву даного явища, 

актуальним видається розробка концептуальної схеми аналізу практик 

соціальної відповідальності. 
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Означену схему доцільно поділити на три великих блоки – 

теоретичний, методологічний та прикладний.  

На теоретичному рівні аналіз практик соціальної відповідальності 

ґрунтується на наступному алгоритмі: 

- аналізі відповідальності в двох аспектах: як реакції суспільства на 

дії організації та як відповідь організації на вимоги  та потреби суспільства; 

- розгляді соціальної відповідальності у якості набору показників 

для оцінки соціальних відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства; 

-  вивченні соціальної відповідальності у рамках концепції 

соціальної довіри, де вона розглядається як механізм формування довіри в 

середині організації, між організацією та державою, а також між державою, 

організацією та суспільством; 

- акцентуації морально-етичного аспекту соціально відповідальних 

дій; 

- застосуванні теорії зацікавлених сторін задля визначення 

взаємозв’язків  між організацією та стейкхолдерами; 

- використанні концепції сталого розвитку для визначення місця 

соціальної відповідальності в діяльності організації; 

- розгляді соціальної відповідальності в організаційному контексті 

– як складової управлінської діяльності організацій з уніфікованим набором 

структурних компонентів; 

- вивченні практик корпоративної соціальної відповідальності 

через її внутрішні (управлінська діяльність спрямована на потреби та 

розвиток персоналу кампаній) і зовнішні (сприяння розвитку регіону, 

благодійні проекти, волонтерство) прояви; 

- визначенні соціальної відповідальності як 

складноструктурованого за сферою спрямованості соціального явища в 

контексті трансформаційної парадигми Д. Мертенс. Трансформаційна 

парадигма виходить із пріоритетності досягнення соціальної справедливості і 

дотримання прав людини. Вона є концептуальною основою для 
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використання оцінки як інструменту соціальних перетворень, що 

проводяться в ім'я соціальної справедливості. 

На методологічному рівні аналіз грунтується на: 

- використанні трансформаційної парадигми, яка базується на 

комплексному застосуванні якісних і кількісних соціологічних методів. 

Комплексна методологія дозволяє більш успішно врахувати інтереси різних 

зацікавлених сторін оцінки; 

- дослідженні процесу інституціоналізації соціальної 

відповідальності; 

- визначенні сфер впливу корпоративної соціальної 

відповідальності; 

- обґрунтуванні необхідності дослідження практик корпоративної 

соціальної відповідальності на рівні організації та суспільства; 

- аналізі стандартів, що контролюють соціально відповідальну 

поведінку компаній; 

- класифікації практик корпоративної соціальної відповідальності; 

- виробленні системи показників та індикаторів аналізу практик 

соціальної відповідальності; 

- розробці алгоритму оцінки нефінансової звітності компаній; 

- актуалізації соціологічного дослідження розуміння та складових 

корпоративної соціальної відповідальності на рівні репрезентантів даного 

явища в Україні; 

- аналізі та типологізації існуючих практик корпоративної 

соціальної відповідальності в Україні; 

- визначенні подальших векторів розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності в Україні; 

На прикладному рівні аналіз практик КСВ грунтується на: 

- вдосконаленні існуючих методик вивчення проявів 

корпоративної соціальної відповідальності; 
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- застосуванні кількісного експерт-опитування для дослідження 

особливостей розуміння КСВ та існуючих практик корпоративної соціальної 

відповідальності; 

- застосуванні контент-аналізу для вивчення та оцінки соціальних 

звітів великих українських компаній. 

На основі запропонованої концептуальної схеми з’являється 

можливість сформулювати авторське визначення корпоративної соціальної 

відповідальності. Таким чином корпоративна соціальна відповідальність 

бізнесу визначається автором як складноструктуроване соціальне явище, 

охарактеризоване як добровільний набір соціально схвалюваних дій 

організацій в різних соціальних сферах, котрі знаходять відображання у 

комплексі різнорівневих практик, що підлягають соціологічній оцінці.  

Отже підводячи підсумки необхідно зазначити що соціальна 

відповідальність стає одним з найбільш ефективних інструментів управління 

в рамках довгострокової стратегії розвитку бізнесу. Однак при впровадженні 

принципів соціальної відповідальності в повсякденну діяльність необхідно 

не тільки враховувати і зберігати позитивне значення «старих» культурних 

цінностей, а так само використовувати вітчизняний досвід ділових відносин і 

в першу чергу в його кращих традиціях здійснення соціальної 

відповідальності. Важливо розробити такі підходи до розгляду цього 

питання, які, з одного боку, повинні бути засновані на загальноприйнятих 

міжнародних принципів соціальної відповідальності, але з іншого - 

обов'язково враховувати традиції общинності, історичні та соціокультурні 

особливості України. Дотримання принципів соціальної відповідальності 

дозволяє компаніям стійко розвиватися, роблячи при цьому найбільший 

внесок у розвиток суспільства. У межах теорії управління організацією 

виокремлюється такий вид соціальної відповідальності, як корпоративна 

соціальна відповідальність, вивчення особливостей розвитку якої надасть 

нам можливість більш детально дослідити практики її використання в 

сучасному соціумі. 
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Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі окреслено передумови формування соціальної 

відповідальності, проаналізовано підходи до її вивчення та розуміння. 

Представлено аналіз генезису концепції соціальної відповідальності в 

соціологічному дискурсі, що дозволило визначити засади виникнення 

соціальної відповідальності. Згідно з соціологічним визначенням 

відповідальності ми розуміємо її як певну взаємодію між індивідом та 

групою чи суспільством, що історично склалася та має об’єктивний характер. 

Головною визначальною рисою соціальної відповідальності є бажання 

організації включати соціальні фактори у свої стратегічні й тактичні плани 

розвитку. Такий підхід потребує прозорої й етичної поведінки, яка враховує 

інтереси зацікавлених сторін, знаходиться у відповідності з законодавством, 

узгоджується з міжнародними нормами та повністю інтегрована в діяльність 

організації. 

Представлено аналіз генезису концепції соціальної відповідальності в 

соціологічному дискурсі, що дало змогу визначити засади формування 

соціальної відповідальності. Проаналізовано підходи до вивчення поняття 

«соціальна відповідальність» у роботах М. Вебера, Е. Ґідденса, П. Дракера, 

Г. Йонаса, В. Канке, Т. Парсонса, П. Сорокіна, О. Тофлера, У. Уайта, 

У. Уорнера, на основі чого досліджено процес розвитку наукової думки від 

аналізу соціально відповідальної поведінки індивідів до організаційного 

рівня реалізації даного явища. Вивчено низку підходів до розуміння 

соціальної відповідальності, зокрема відповідальність щодо законодавчих 

норм (юридична), відповідальність через прибуток (економічна), 

відповідальність перед громадськістю (морально-етична). 

Досліджено сутність соціальної відповідальності, спираючись на 

роботи Г. Боуена, М. Вебера, Х. Гросмана, П. Сорокіна та ін. Розглянуто 

специфіку соціальної відповідальності в системі взаємодії індивід-індивід, 

індивід-суспільство та на організаційному рівні. Зазначено, що 
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відповідальність перед суспільством реалізується, з одного боку, через 

різноманітні форми соціального контролю, а з іншого – через розуміння 

організаціями відповідальності за свою діяльність перед суспільством. У 

характеристиці соціальної відповідальності приділено увагу її принципам, 

закріпленим у міжнародних стандартах (підзвітності, прозорості, етики, прав 

людини, законослухняності, зацікавленості сторін), котрі далі будуть нами 

позиціонуватися як показники дослідження даного явища в Україні. 

Розглянуто соціальну відповідальність у рамках двох підходів до 

управління нею, які відображають: 1) позицію стейкхолдерів (Е. Гарріг, 

Д. Мелє, Дж. Сіммонс, М. Фрімен та ін.); 2) позицію етичних та моральних 

норм (Дж. Роулз, Л. Сакконі, Ю. Хабермас). У теорії зацікавлених сторін 

висуваються на передній план нові ідеї для вивчення практик соціальної 

відповідальності. У ній підкреслюється, що поняття «корпорація» доцільно 

розглядати як операційне у центрі мережі взаємопов'язаних стейкхолдерів, 

які створюють, підтримують і збільшують значення потенціалу організації. 

Основна ідея, з позиції етичних норм, – соціально відповідальна практика – 

полягає у взаємному договорі між компанією та зацікавленими сторонами 

щодо позитивних та негативних ефектів діяльності організації. 

Визначивши причини впровадження соціальної відповідальності в 

організації, розглянуто управління нею. Управління соціальною 

відповідальністю в організації – це безперервний процес, що складається з 

наступних етапів: визначення пріоритетних напрямків соціальної політики 

організації, створення соціальної структури управління та координаційного 

центру соціальних програм, навчання персоналу, реалізація соціальних 

програм, складання організацією соціального звіту про результати соціальної 

відповідальності та доведення його до зацікавлених сторін. Зазначено, що 

найбільш поширеним типом соціальної відповідальності на організаційному 

рівні виступає корпоративна соціальна відповідальність. 

Для комплексного аналізу обраної теми розроблено троьохрівневу 

концептуальну схему аналізу практик корпоративної соціальної 
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відповідальності, положення якої розкриваються на теоретичному, 

методологічному та прикладному рівнях. Базуючись на положеннях 

означеної схеми, корпоративна соціальна відповідальність визначається як 

складноструктуроване соціальне явище, охарактеризоване як добровільний 

набір соціально схвалюваних дій організацій, котрі знаходять прояви у 

комплексі різнорівневих практик, що підлягають соціологічній оцінці. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 

У рамках розділу здійснюється вивчення шляхів та механізмів 

інституціоналізації корпоративної соціальної відповідальності. Визначаються 

її характеристики, принципи та індикатори соціально відповідального 

бізнесу. Розглядаються особливості розробки регіональних та національних 

моделей корпоративної соціальної відповідальності. Проводиться 

порівняльний аналіз зарубіжних та вітчизняних підходів до розуміння 

сутності корпоративної соціальної відповідальності. Визначаються складові 

елементи та принципи соціально відповідального бізнесу. Розглядається 

доцільність кількісного та якісного аналізу корпоративної соціальної 

відповідальності. Проводиться визначення індикаторів оцінки корпоративної 

соціальної відповідальності на різних рівнях. Пропонується алгоритм оцінки 

соціальних звітів на основі визначення низки коефіцієнтів. 
 

 

2.1.Інституціоналізація корпоративної соціальної відповідальності  

 

Проблематика дослідження корпоративної соціальної відповідальності 

як соціального явища та можливості її впливу на громадянське суспільство 

займають останнім часом одне з центральних місць на міжнародних 

конференціях та в реформах у європейському просторі, виступаючи водночас 

і стимулом для змін, і критерієм успіху його розвитку  

Роль ринкових механізмів, зростання конкуренції на ринку товарів та 

послуг, а також посилення значення науково-дослідницьких пропозицій 

потребує від компаній поліпшення якості роботи, підняття рівня 

відповідальності за свою діяльність та продукцію, що вона виробляє. Саме 
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соціальна відповідальність у сучасних умовах визначає 

конкурентоспроможність як окремої організації, так і великих корпорацій.  

У зв’язку з цим відбуваються суттєві зміни в системі управління 

сучасними компаніями: акцент зміщується з економічної вигоди та 

приділення уваги організаційно-структурним питанням на проблеми, які 

стосуються якості товарів та послуг, а також впливу діяльності компанії на 

життя суспільства, регіону, міста тощо. 

Корпоративна соціальна відповідальність як практика ведення бізнесу 

може мати значні конкурентні переваги для організації, у якій вона 

застосовується. Поширення концепції корпоративної соціальної 

відповідальності сприяє підвищенню рівня обізнаності підприємств та 

суспільства в цілому через переосмислення ними підходів до ведення 

бізнесу. Прагнення національних компаній відповідати світовим тенденціям 

призводить до необхідності актуалізувати та розробляти новітні підходи до 

впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності на 

різних рівнях діяльності компаній. Проте, якщо для України це досить нове 

явище, то в інших країнах корпоративна соціальна відповідальність почала 

активно впроваджуватися в практику компаній Західної Європи, США вже у 

середині ХХ сторіччя.  

Поняття соціальної відповідальності бізнесу існує багато років. Як ми 

вже зазначали у першому розділі, у 50-60-х роках минулого століття воно 

міцно увійшло до корпоративного управління США і Канади. Корпоративна 

соціальна відповідальність (КСВ) була визначена як бізнес, підзвітний широкому 

колу зацікавлених осіб у його фінансових і нефінансових операціях [79, с.12]. 

Уже в 1953 році, у книзі Г. Боуена «Соціальна відповідальність бізнесмена» 

соціальна відповідальність визначалася як зобов'язання слідувати в ухваленні 

рішень тієї стратегії, яка сумісна з цілями і цінностями суспільства [80]. 

Перші спроби осмислення питань, що стосуються проблематики 

корпоративної соціальної відповідальності, мали місце ще на початку ХХ ст. 

На думку Д. Віндзора, серед лідерів бізнесу набули популярності ідеї 
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соціальної відповідальності з 1920 рр. Ці практики відповідали трьом 

основним моделям: 1) «постділовій» філантропії; 2) «доділових» правових 

обмежень; 3) «ділової» моральної поведінки [81].  

Проблема змісту корпоративної соціальної відповідальності постійно 

цікавила західних дослідників. Дж. МакГуір зазначав, що корпорація має не 

тільки економічні та правові зобов’язання, але й відповідальність перед 

суспільством. У свою чергу С. Сеті, намагаючись конкретизувати зміст 

корпоративної соціальної відповідальності, вказує, що вона передбачає 

виведення корпоративної поведінки на рівень соціальних норм, цінностей та 

очікувань [82]. 

Двома десятиліттями пізніше Р. Дахл, цитований [83], запропонував 

розглядати бізнес як «соціальне підприємство», тобто його дії і рішення 

можуть бути виправдані лише тоді, коли вони приносять користь 

суспільству, підкоряючись так званому «соціальному стандарту».  

Наукові дослідження щодо корпоративної соціальної відповідальності й 

розвиток способів оцінювати її розвивалися паралельно з тиском на бізнес-

структури з боку профспілок і інших структур громадянського суспільства. У 

1970-х рр. ХХ ст. у Великобританії вийшло декілька цікавих соціальних звітів, 

що містили аналіз дії корпорацій та інших установ на суспільство, на місцеві 

співтовариства і на довкілля. Протягом періоду промислової реструктуризації в 

1970-х і 1980-х років ХХ ст. окремі представники місцевої влади, часто в 

співпраці з профспілками різних галузей, почали заявляти про можливий бойкот 

окремих підприємств, аж до постановки питання про їх закриття. 

Серед західних науковців, які зробили вагомий внесок у процес 

інституціоналізації КСВ, можна виокремити Ф. Котлера, на думку якого, 

корпоративна соціальна відповідальність є вільним вибором корпорації в 

інтересах зобов’язання підвищувати добробут суспільства через відповідні 

підходи до ведення бізнесу, а також надання корпоративних ресурсів. 

Ф. Котлер класифікує відповідальність на основі ініціатив, що виконує 

корпорація [84, с. 25-26], до яких відносяться: 
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- просування благодійності – компанія надає корпоративні ресурси 

для того, щоб привернути увагу суспільства до певної соціальної проблеми 

або допомогти зібрати кошти, залучити учасників та волонтерів; 

- благодійний маркетинг – компанія зобов’язується робити внески або 

відраховувати відсотки від кількості продаж на благодійність; 

- корпоративний соціальний маркетинг – компанія підтримує 

розробку та/або проведення заходів щодо змінення типів поведінки (звичок) з 

метою покращити суспільне здоров’я або безпеку, сприяти захисту 

оточуючого середовища або розвитку суспільства; 

- корпоративна філантропія – компанія робить пожертви 

безпосередньо благодійній організації або проводить акції, частіше за все у 

формі грошових грантів, подарунків і/або товарів та послуг; 

- волонтерська робота в інтересах суспільства – компанія підтримує 

та заохочує робітників допомагати місцевим громадським організаціям та 

ініціативам; 

- соціально відповідальні підходи до ведення бізнесу – компанія на свій 

розсуд упроваджує практику ведення бізнесу та робить інвестиції, котрі 

сприяють росту добробуту в суспільстві та збереженню оточуючого 

середовища. 

У 1970 р. А. Керолл запропонував своє трактування корпоративної 

соціальної відповідальності, під якою розуміється багаторівнева 

відповідальність економічним, правовим, етичним та дискреційним 

очікуванням, що висуваються суспільством до організації у певний період. 

Пізніше дослідник розвинув цей підхід та акцентував увагу на тому, що 

корпоративна соціальна відповідальність є багаторівневим явищем. Рівні 

відповідальності А. Керолл представляв наступним чином: економічна 

відповідальність є основою для інших щаблів піраміди; наступний рівень – 

правова відповідальність – законослухняність бізнесу в умовах ринкової 

економіки; далі етична відповідальність – ведення бізнесу у відповідності з 

очікуваннями суспільства; філантропічна відповідальність – дії бізнесу, 
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спрямовані на підтримку та розвиток добробуту суспільства завдяки 

добровільної участі та реалізації соціальних програм [85]. Таким чином, 

А. Керолл у своїй моделі представив не тільки впорядкований зміст 

корпоративної соціальної відповідальності, але й систематизував рівні 

відповідальності для корпорацій. 

У 80-х роках ХХ ст. великими темпами зростав попит на дослідження, 

спрямовані на вивчення негативного впливу промисловості на довкілля, від 

компаній вимагалося розробити стандарти й повідомляти суспільство щодо 

потенційної і реальної картини шкідливих дій підприємств. Окремі вектори цього 

суспільного тиску привели до зростання інвестицій у розвиток етичної звітності. 

Роль спостерігача й контролера за діяльністю підприємств була доручена таким 

організаціям як «Дослідницька служба інвестиції в етику» і «Етичний споживач» 

у Великобританії, і «Етичний сканер» в Канаді. 

У Європі соціальна відповідальність бізнесу офіційно оформилася на 

Ліссабонському європейському саміті в березні 2000 року, а також коли 

Європейська комісія опублікувала так звану «Зелену книгу про КСВ» 

(липень 2001 року). Раніше, у 1995 році, за прикладом американців і канадців 

була утворена мережа євробізнесу з соціальної відповідальності (European 

Business Network – CSR Europe), яка зайнялася поширенням і популяризацією 

її принципів.  

У об'єднаній Європі поняття «соціальна відповідальність» визначається 

як «концепція інтеграції турботи про соціальний і екологічний розвиток у 

бізнес-операції компаній, які знаходяться у безпосередній взаємодії зі своїми 

акціонерами й зовнішнім середовищем» [86]. 

На даний час на пострадянському просторі науковці все більше 

загострюють увагу на складових корпоративної соціальної відповідальності 

та її впровадженні в різні сфери життєдіяльності суспільства. Серед них 

варто відзначити розробки регіональних та національних моделей 

корпоративної соціальної відповідальності, які містяться в працях 

С. Перегудова та Л. Бадалова [87, 88]. На теоретичні аспекти вивчення та 
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практичні рівні дослідження корпоративної соціальної відповідальності 

особливу увагу звертають О. Безрукова та О. Панькова [89-92]  Російські 

вчені та експерти також розвивають корпоративну соціальну 

відповідальність у межах менеджменту, перш за все це Ю. Благов та 

Г. Тульчинський та ін. [93, 94]. Крім того, слід зазначити, що окрема частина 

досліджень пов’язана з розробкою соціального аудиту (О. Шулус, Ю. Попов, 

С. Туркін, О. Мазурик та ін. [95, 99].), що перетинається із концепцією 

корпоративної соціальної відповідальності.  

Розробка регіональних та національних моделей корпоративної 

соціальної відповідальності робить суттєвий внесок в інституціоналізацію 

цього явища на різних рівнях. Так, С. Перегудов зазначає, що соціальна 

відповідальність стає «важливим суспільним запитом» та «новим орієнтиром 

оцінки діяльності успішної компанії» [100, с. 32]. Можна погодитися з 

С. Перегудовим, що, розвиваючи співробітництво на національному рівні, 

державна влада в демократичних країнах починала все активніше впливати 

на промислову політику та бізнес, добиваючись забезпечення максимальної 

зайнятості, стимулюючи економічне зростання, прагнула створити умови для 

підвищення життєвого рівня населення, його соціального забезпечення, 

розвивала системи охорони здоров’я, освіти, соціального страхування. 

Означені аспекти постають вкрай актуальними й зараз. Особливістю 

застосування концепції корпоративної соціальної відповідальності є те, що 

вона спрямована не лише на реалізацію закладених у неї принципів і 

установок, але й на пошук оптимальних рішень, покликаних мінімізувати 

ризики бізнесу та суттєво підвищити його суспільну віддачу [100].  

Значний внесок у розвиток теорії соціальної відповідальності зробив 

Ю. Благов. Він акцентує свою увагу на розгляді концепції корпоративної 

соціальної відповідальності у взаємозв’язку з теорією та практикою 

стратегічного управління. Учений наголошує, що сучасні визначення 

корпоративної соціальної відповідальності не тільки підкреслюють 

стратегічний характер цього поняття, але й дозволяють розглядати її як 
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важливий елемент стратегічного управління компанією [73]. Слід зазначити, 

що на відміну від західної практики впровадження корпоративної соціальної 

відповідальності, у російських реаліях до цієї концепції ставляться обережно 

як теоретики, так і практики. Це пояснюється тим, що концепція 

корпоративної соціальної відповідальності – не набір абстракцій, а завжди 

прив’язана до специфіки конкретного регіону. Отже, російська спільнота ще 

знаходиться на шляху формування свого підходу до корпоративної 

соціальної відповідальності. 

Проте Ю. Благов наголошує на тому, що корпоративна соціальна 

відповідальність передбачає систему багатосторонніх відносин, у котрій 

очікування та види відповідальності мають взаємний характер. Важливу роль 

відіграє рівень соціальної відповідальності держави, для якої бізнес виступає 

зацікавленою стороною. Таким чином, без відповідних зусиль із розвитку 

середовища для ведення бізнесу з боку держави можливості розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності обмежуються. 

Так, С. Туркін, звертає увагу на те, що на сьогоднішній день стає дедалі 

більше транснаціональних компаній, які виробляють близько чверті 

світового продукту. З’являються й нові компанії, що також прагнуть вийти на 

цей рівень і повинні «грати» за вже встановленими правилами. Таким чином, 

для стабільності компанії на світовому ринку необхідно приділяти увагу не 

тільки матеріальним активам, а й нематеріальним, оскільки останні 

формують репутацію компанії на основі соціально-відповідальної поведінки 

організації. Треба зазначити, що соціальні показники в порівнянні з 

економічними набагато ефективніше впливають на репутацію фірми. 

Стосовно менеджменту корпоративної соціальної відповідальності, то тут 

важливим стає формування образу майбутнього, передбачення, формування 

команди менеджерів та вирішення соціальних проблем. На думку С. Туркіна, 

сучасний менеджмент переходить від концепції тотального управління 

якістю до соціально-орієнтованої концепції управління, яка передбачає 
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підвищення уваги до вимог різних зацікавлених сторін, під впливом яких 

знаходиться компанія [101]. 

У сучасній Україні тема корпоративної соціальної відповідальності 

стає все більш популярною не тільки серед бізнесової спільноти, але й 

наукового співтовариства. Питанням корпоративної соціальної 

відповідальності присвячуються міжнародні форуми, конференції та 

семінари, компанії вже перестали лише декларувати її і перейшли до 

реалізації КСВ на практиці. Актуалізація теми корпоративної соціальної 

відповідальності пов’язана з певними чинниками, такими, як зростання 

привабливості українського бізнесу для іноземних капіталів, вихід 

національних виробників на міжнародні ринки (підвищення контролю), 

євроінтеграційні процеси, що відбуваються в Україні. 

Останніми десятиліттями українські компанії намагалися сформувати 

власний підхід до соціальної відповідальності, усвідомлюючи при цьому 

свою приналежність до збереження оточуючого середовища, 

відповідальність за вирішення соціально-економічних проблем регіону, у 

якому функціонує організація, за підвищення якості життя місцевого 

населення, за дотримання прав людини та за інші аспекти соціальної 

відповідальності. Таким чином, корпоративна соціальна відповідальність 

поступово стає своєрідною філософією ведення бізнесу, без якої важко 

уявити сучасну організацію.  

Оскільки в Україні концепція впровадження та реалізації соціальної 

відповідальності компаніями та різними групами зацікавлених сторін 

знаходиться в стані формування, то необхідно звернутися до аналізу 

міжнародного досвіду в цій сфері. Доцільно зазначити, що в різних країнах 

(групах країн) існують різні теоретичні моделі взаємодії компанії із 

зацікавленими сторонами в ході реалізації стратегії соціальної 

відповідальності. Отже, розглянемо основні існуючи моделі.  

Перша модель реалізації соціальної відповідальності в управлінні та 

взаємодії із зацікавленими сторонами стосується англосаксонських країн, 
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найбільшого розповсюдження набула в США та Великобританії. Для 

підприємств головною метою є максимізація прибутку, соціальна ж 

відповідальність лише супроводжує цей процес. На думку А. Мішеля, 

керівництво компаній зацікавлене лише в більш вигідній економічній 

політиці й не турбується про відповідальність за свої вчинки [14]. Цей підхід 

до ведення бізнесу майже не відтворює ознак соціальної відповідальності. 

Для корпорації важливим стає тільки індивідуалізованість та короткотривала 

стратегія розвитку. Аналізуючи першу модель поведінки компаній, можна 

відзначити, що соціальній захищеності робітників віддається мало уваги, 

оскільки керівництво зацікавлене лише в отриманні прибутку.  

Другий підхід до впровадження соціальної відповідальності в 

управління є притаманним для країн Європи та Японії. Згідно з ним, у 

прийнятті рішень та виборі стратегії беруть участь керівництво, працівники 

та зацікавлені сторони (акціонери, споживачі та інші). Для цих компаній 

важливим є не лише прибуток, але й соціальні аспекти, такі як турбота про 

робітників, навколишнє середовище тощо. 

У країнах другої моделі організація розуміється як «колективна 

справа», у Японії навіть як родина. Акціонери відіграють важливу роль в 

управлінні компаніями, оскільки саме вони є стратегічними власниками, 

зацікавленими не тільки в отриманні прибутку, але й у реалізації конкретного 

проекту. Така модель поведінки призводить до високого рівня соціальних 

зобов’язань по відношенню до робітників, яка закріплена не лише усно, але й 

прописується в колективних угодах між профсоюзами та роботодавцями та 

може гарантуватися державою.  

Таким чином, на державному рівні чи на рівні культурних традицій у 

зазначених концепціях реалізації соціальної відповідальності закріплена 

практика участі робітників в управлінській діяльності, що сприяє відкритості 

та довірі між власниками та найманими працівниками. Отже, соціальна 

відповідальність інтегрується в модель реалізації бізнесу, крім того, 

розповсюджена взаємна відповідальність корпорації та держави, а також 
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партнерські відносини серед усіх груп зацікавлених сторін. На думку 

А. Шевчук, ця модель має хороші перспективи з розповсюдження соціальної 

відповідальності [102]. Разом із правами найманих працівників у рамках цієї 

моделі більш точно та повно враховуються інтереси внутрішніх та зовнішніх 

зацікавлених сторін, при цьому компаніями ведеться діалог з місцевими 

товариствами та громадськими організаціями.  

Особливості інституціоналізації корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні знаходять відображення в роботах 

І. Комарницького та З. Галушки. Науковці розглядають особливості 

формування системи соціальної відповідальності в управлінні, загострюючи 

увагу на можливості її перетворення на інструмент управління організацією 

[103, 104]. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в сучасному 

менеджменті пов’язаний із довгостроковою стратегією розвитку організації, 

оскільки ґрунтується на місії організації та розробці низки пріоритетів. 

Таким чином, корпоративна соціальна відповідальність поступово 

перетворюється на управлінську практику. 

О. Мазурик приділяє увагу прикладним аспектам соціальної 

відповідальності в Україні, включаючи результати, що стосуються східного 

регіону країни. Учений зазначає, що корпоративна соціальна 

відповідальність реалізується з оглядом на конкретні соціальні та економічні 

умови регіону [105-108].  

Таким чином, проведений аналіз дає змогу розглянути та порівняти 

різні підходи до розуміння соціальної відповідальності й вдосконалювати і 

напрацювання у цій сфері. 

Інституційне поле корпоративної соціальної відповідальності 

передбачає взаємозв’язок державного та корпоративного розвитку, оскільки в 

таких умовах можливо досягти сталого розвитку та збалансованості 

економічних, екологічних та соціальних систем компанії [109]. На думку 

С. Кузьміна, соціально відповідальний бізнес неможливий без взаємодії 

державного та комерційного секторів. Формами цієї взаємодії можуть бути: 
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рівноцінна співпраця – діючі суб’єкти пропорційно розподіляють зони 

відповідальності; функціонально-ієрархічна співпраця – передбачає наявність 

індивідуальних завдань та функцій у кожного діючого суб’єкта [110]. 

Для адекватної інституціоналізації принципів корпоративної соціальної 

відповідальності в діяльність українських компаній необхідно дослідити вже 

накопичену теоретичну спадщину та практичний досвід її застосування. При 

обміні досвідом компаніям цікаві як позитивні, так і негативні практичні 

набутки, що дають можливість учасникам не повторювати помилок інших. 

Розвинена мережа з обміну досвідом щодо імплементації корпоративної 

соціальної відповідальності дозволяє зацікавленим компаніям на першому 

етапі починати роботу в цій сфері з мінімумом витрат. Саме набуття певного 

позитивного досвіду й зумовило розробку концепції стійкого (сталого) 

розвитку [111]. 

В останні роки в Україні можна спостерігати підвищення інтересу до 

соціальної відповідальності бізнесу. Це пов'язано як із політичними 

причинами, так і із зацікавленістю бізнесу в тому, щоб знайти нову спільну 

мову з владою всіх рівнів і суспільством, підвищивши таким чином свою 

стійкість. Влада підтримує цю діяльність, справедливо вважаючи, що 

прогресивна частина українського бізнесу допоможе вирішити хоч би 

частину щонайгостріших соціальних проблем [112, с. 56]. 

Сучасний стан України вимагає активного впровадження соціальної 

відповідальності як сучасної форми соціального партнерства й підтримки 

певних груп населення. Це призведе до створення атмосфери високої 

вимогливості й відповідальності бізнесу щодо власного персоналу й потреб 

країни. Одночасно влада повинна сама подавати приклади зростання своєї 

соціальної відповідальності, передбаченою українською Конституцією й 

законодавством.  

За роки впровадження та реалізації корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні досі не сформована збалансована система заходів, 

які б забезпечували повне відображення сутності корпоративної соціальної 
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відповідальності. Для розвитку соціально відповідального бізнесу необхідні 

трансформації окремих підходів соціально спрямованого управління в 

єдиний механізм, який забезпечить ефективне регулювання процесами, 

функціями, та індикаторами корпоративної соціальної відповідальності. На 

думку вчених, формування активного соціально-економічного простору 

передбачає застосування різних методів, які б відповідали сучасним вимогам 

управління, міксування яких дозволить залучити до цього простору більшу 

кількість учасників. Зокрема, це можуть бути такі об’єднання: соціального, 

приватного та державного партнерства, саморегулювання та спів-

регулювання, комерційних та громадських організацій. Крім того, для 

ефективної інституціоналізації КСВ в Україні вкрай необхідним є 

впровадження у своїй практиці зарубіжних стандартів, які стосуються 

корпоративної соціальної відповідальності [113]. 

Основними компонентами, що зустрічаються в усіх міжнародних 

стандартах із корпоративної соціальної відповідальності, є: цінності та 

принципи корпоративної соціальної відповідальності, організаційний процес, 

інструменти управління корпоративною соціальною відповідальністю, 

верифікація. Розглянемо більш детально кожен із цих компонентів для 

розуміння основ формування корпоративної соціальної відповідальності в 

компанії. За умови інтеграції цінностей та принципів корпоративної 

соціальної відповідальності в корпоративну культуру, їх репрезентує 

керівництво компанії, зосереджуючись на відображенні соціальної місії своєї 

економічної діяльності. Необхідність у розумінні цінностей та принципів 

корпоративної соціальної відповідальності для кожної компанії полягає в 

тому, що вони формують напрямок соціально-економічного простору, у 

якому діє компанія, створює додаткові стимули та мотивацію, які позитивно 

впливають на формування репутації.  

Метою організаційного процесу є поєднання всіх цінностей, принципів 

та інструментів корпоративної соціальної відповідальності в єдиний 

ефективно працюючий механізм та його узгодження з політикою компанії й 
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управлінськими методами. Інструменти управління корпоративною 

соціальною відповідальністю – це певний набір інструментів управлінського 

стилю компанії, який сприяє реалізації корпоративної соціальної 

відповідальності та відповідає вимогам гнучкості, універсальності та 

адаптивності. До інструментів управління можуть належати:положення про 

бізнес-процеси, програми розвитку компанії, методики, що сприяють 

вибудові індивідуальної системи менеджменту тощо. Гарантувати 

підтвердження реалізації корпоративної соціальної відповідальності можна 

за допомогою проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту, тобто 

процедур верифікації. Хоча кожна компанія може самостійно обирати 

методологію перевірки відповідності соціально-відповідальної діяльності 

компанії обраним стандартам (ідеальній моделі реалізації корпоративної 

соціальної відповідальності), проте важливо співставляти свої результати з 

компаніями, які проводять перевірку за тими ж положеннями. Таким чином, 

реалізуючи всі перераховані основні компоненти корпоративної соціальної 

відповідальності компанія зможе вийти на конкурентний рівень із реалізації 

цієї стратегії.  

Останнім часом широко розповсюдилися міжнародні стандарти 

відповідності якості та соціальним нормам серії ISO, у яких уже закладено 

вигоди від визнання компанії соціально орієнтованою [114]. Спираючись на 

ці документи, компанія, яка прагне реалізовувати КСВ-стратегію, має 

сформулювати адекватні цінності, принципи та визначити ключові етапи її 

реалізації. Для ефективного управління корпоративною соціальною 

відповідальністю необхідно звернутися до наступних компонентів, які в 

синергетичному ефекті працюють на досягнення поставленої мети. До цих 

компонентів належать: ідентифікація учасників процесу соціальної 

відповідальності та інтересів кожного з них, формування бази знань про 

корпоративну соціальну відповідальність, розробка стратегії прийняття 

рішень, розробка та узгодження правил і політики з управління 

корпоративною соціальною відповідальністю, практики реалізації КСВ, 
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внутрішній контроль та система аудиту, звітність для зацікавлених сторін та 

зворотній зв'язок із ними. 

Таким чином, на основі отриманого матеріалу можна порівняти 

розуміння корпоративної соціальної відповідальності західними, російськими 

та українськими вченими. Зазначимо, що підходи російських та українських 

науковців базуються на дослідженнях західних колег, проте з урахуванням 

національної специфіки. Для західних учених характерне розуміння 

корпоративної соціальної відповідальності як економічної складової 

діяльності організації. Російські та вітчизняні вчені приділяють увагу 

тристоронній взаємодії бізнесу, суспільства та держави як основних 

зацікавлених сторін. Головна відмінність полягає в концентрації уваги на 

певну складову соціальної відповідальності: західні науковці приділяють 

увагу користі, котру можна отримати від упровадження соціальної 

відповідальності, російські вчені акцентують увагу на регіональних 

особливостях застосування соціальної відповідальності, вітчизняних 

дослідників цікавить не тільки теорія, але й практичне застосування її в 

діяльності організацій. Західні вчені зазначають, що соціальна 

відповідальність повинна бути унормованою, поетапно впроваджуватися й 

усе далі розширюватися в діяльності організації, російські вчені більше уваги 

приділяють унормованості соціальної відповідальності з боку держави, 

оскільки саме вона повинна регулювати цю діяльність, вітчизняні науковці 

акцентують увагу на вимірі показників соціальної відповідальності. 

Поняття «соціальна відповідальність», що розробляється переважно в 

теорії і практиці економічних і управлінських наук, розглядається нами в 

руслі соціологічного дискурсу, тому що являє собою соціальну дію, 

тобто дію, яка орієнтована на іншого індивіда і співвідноситься з його дією. 

Це «рекомендований» акт, що викликає певну нагородну реакцію, до якого 

можна застосувати основні положення теорії обміну, а також розглянути як 

нормативну модель інституційного значення, яка повинна ґрунтуватися на 
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загальноприйнятому в суспільстві моральному почутті й володіти формою, 

якої могли б дотримуватися широкі верстви населення.  

Отже, процес інституціоналізації корпоративної соціальної 

відповідальності в різних країнах світу відбувався з урахуванням як місцевих 

запитів й особливостей, так і під впливом різноманітних за спрямованістю 

підходів та концепцій до її розуміння. Соціологічні аспекти вивчення КСВ 

розглядають її інституціоналізацію на рівні свідомості репрезентантів КСВ в 

компанії, відображення її на різних щаблях функціонування регіонів, 

держави, суспільства тощо. Сучасна соціологічна оптика аналізу 

корпоративної соціальної відповідальності, як складноструктурованого 

соціального явища, усе частіше спрямовується на практики реалізації КСВ в 

умовах розвитку громадянського суспільства. На реалізацію та 

розповсюдження цих практик великий вплив мають принципи соціально 

відповідального бізнесу, які досить швидко розвиваються та змінюються під 

впливом нових соціальних запитів та вимог сучасності. Таким чином, для 

комплексного дослідження практик реалізації корпоративної соціальної 

відповідальності та їх соціологічного аспекту доцільним є вивчення 

міжнародного досвіду імплементації принципів соціально відповідального 

бізнесу в діяльність компаній. 

 

 

2.2. Досвід упровадження та принципи соціально відповідального 

бізнесу: міжнародний контекст 

 

У країнах Європи офіційне визнання корпоративної соціальної 

відповідальності пов’язано з Лісабонським самітом та публікацією «Зеленої 

книги з корпоративної соціальної відповідальності». На сайті Програми 

розвитку ООН дається роз’яснення, яке виділяє зовнішню та внутрішню 

корпоративну соціальну відповідальність. До зовнішньої корпоративної 

соціальної відповідальності належать такі компоненти, як спонсорство та 
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корпоративна благодійність, охорона навколишнього середовища, 

відповідальність компанії за свої товари та послуги перед споживачами. 

Таким чином, до внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності 

належать безпека праці, стабільні виплати заробітної плати, забезпечення 

персоналу медичною та соціальною страховкою, розвиток співробітників за 

допомогою освітніх програм та програм підвищення кваліфікації.  

Налагодження взаємодії між суспільством, бізнесом та владою 

призводить до підвищення впливу з боку держави на ці відносини. 

Найбільшого розквіту така політика набула в країнах післявоєнної Європи, 

США та Японії, коли базовим завданням керівництва країни стає 

забезпечення повної зайнятості населення, підтримка економічного росту та 

підвищення благополуччя громадян. Гарантією рівноваги та спокою в 

державі став класовий компроміс між власниками капіталів та робочим 

класом, оскільки влада активно втручалася в бізнес-політику та відстоювала 

соціальні гарантії. Політико-економічна організація в країні пізніше стала 

називатися «вбудований лібералізм», це визначення відображає активне 

втручання влади в діяльність корпорацій та організацій, створюючи соціальні 

та політичні обмеження для їх діяльності [115].  

Наукове товариство та бізнес спільноти намагаються визначити 

соціальну відповідальність не лише в межах комерційних організацій, але й 

інших організацій, які також впливають на суспільно значущі процеси. 

Підтримка бізнес-ініціатив, що стосуються соціальної відповідальності, 

сприяють розвитку країн. Отже, необхідно працювати над налагодженням 

контакту / співпраці між корпораціями, представниками влади, як на рівні 

держави, так і на місцевому рівні представниками громади, засобами масової 

інформації. 

Зростання техногенних ризиків посилює побоювання суспільства 

стосовно глобальних проблем та призводить до формування думки про те, 

що не тільки суспільство відповідальне за стан навколишнього середовища, 

але й кожен окремий індивід. Відповідальність індивіда розглядається на 
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трьох рівнях: перший – громадські організації, другий – на рівні держави, 

третій – рівень масових змін. На кожному з цих рівнів всі дії мають на меті 

зміну повсякденності у бік відповідальної поведінки. 

Головним транслятором ідеї соціальної відповідальності має бути не 

тільки керівник організації та менеджерський склад, цю ідею мають 

транслювати самі співробітники. Світовий досвід показує, що компанії, які 

зацікавлені в розвитку соціальної відповідальності, створюють спеціальні 

комітети, що відповідають за реалізацію таких ідей. Крім того, дедалі 

частіше, зокрема крупними компаніями, створюються кодекси професійної 

етики та ділової поведінки, котрі спрямовані на регулювання відносин як 

усередині колективу на всіх рівнях, так і у взаємодії із зацікавленими 

сторонами.  

Задля верифікації своєї діяльності компанія повинна сформувати 

систему внутрішнього контролю за ключовими фінансовими напрямками 

роботи, керівництво ж має відповідати за моніторинг системи контролю за 

допомогою квартальних і піврічних самооцінок і незалежного нагляду 

внутрішнього аудиту. Дієвою також є підготовка нефінансових звітів, у яких 

має відображатися повна та надійна інформація, що є важливою для всіх груп 

зацікавлених сторін [116,с. 43].  

При цьому важливо відзначити, що компанія, з однієї сторони, має 

дотримуватися всіх зобов’язань, що передбачені законодавством,  а з іншого 

– брати на себе додаткові обов'язки з виконання різних соціальних програм 

як внутрішньої, так і зовнішньої спрямованості. Отже, до мінімально 

законодавчо закріплених прав та обов'язків компанії належать: 

- товари та послуги які характеризуються якістю та безпечністю; 

- сплата податків у повному обсязі;  

- заробітна плата для найманих працівників, яка виплачується 

регулярно;  

- антимонопольна політика компанії;  
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- охорона навколишнього середовища в рамках законодавства й 

вимог держави до екологічно чистого виробництва;  

- охорона праці на робочому місці та додержання норм трудового 

права;  

- повага прав людини, які гарантуються Конституцією. 

Добровільні дії організацій, що перевищують законодавчо встановлені 

норми, можна виокремити відповідно до наведених визначень соціальної 

відповідальності на декілька груп, таких як: економіка, екологія та соціальна 

політика [117]. Розглянемо більш детально кожну з них.  

До економіки належать такі компоненти соціальної відповідальності:  

- розроблення й послідовне дотримання корпоративних норм та 

правил, що закріплені документально;  

- розвиток якості, споживчої властивості, і так само соціальної 

значущості своєї продукції та послуг;  

- підтримання добросовісної ділової практики, встановлення 

надійних відносин із постачальниками, дистриб'юторами і клієнтами, при 

цьому надання переваги тим компаніям, які відповідають вимогам 

соціальної відповідальності;  

- сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, включаючи 

власні технологічні ланцюжки, а також беручи участь у відповідних 

галузевих та міжгалузевих програмах.  

До екології належать такі аспекти соціальної відповідальності, як: 

- вживання заходів, спрямованих на економію споживання енергії, 

водних та інших ресурсів;  

- організація переробки відходів виробництва та очищення 

стічних вод, поступове впровадження безвідходної технології виробництва;  

- скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу; 

- організація раціонального землекористування і підтримка 

природного середовища проживання, у тому числі рекреативних зон і 

заповідників; 
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До соціальної політики належать такі аспекти соціальної 

відповідальності, як: 

- реалізація своїх внутрішніх і зовнішніх соціальних програм;  

- розвиток персоналу компанії через систему професійної 

підготовки кадрів;  

- здійснення спонсорської та благодійної діяльності на територіях 

присутності, підтримуючи тим самим соціальний добробут, безпеку і 

стійкість;  

- участь у спонсорських і благодійних програмах регіонального та 

федерального значення, спрямованих на вирішення гострих 

загальнонаціональних проблем;  

- здійснення підтримки соціальних проектів у галузях культури, 

спорту і освіти, охорони здоров'я;  

- регулярне проведення діалогів та громадських слухань із 

зацікавленими сторонами (стейкхолдерами).  

- підвищення відкритості та прозорості своєї діяльності через 

системи регулярної нефінансової (соціальної) звітності та міжнародної 

звітності, що дозволяють покращувати якість управління виробництвом, 

соціальним розвитком і нефінансовими ризиками.  

Дослідивши найбільш загальні показники соціально відповідальної 

діяльності, сконцентруємо увагу на більш чітких та верифікованих 

показниках та принципах КСВ. 

Особливості функціонування та принципи соціальної відповідальності 

бізнесу досліджували А. Керол, К. Хоманн, Т. Алексина, В. Макеєва, 

В. Назаров та інші [118-121]. Над виокремленням показників та елементів 

корпоративної соціальної відповідальності працюють О. Іванова, Ю. Бегма, 

О. Вінніков, О. Редько, О. Солодуха, І. Савченко та ін. [122-128]. У роботах 

цих вчених досить комплексно представлені різні аспекти аналізу соціальної 

відповідальності, однак вони подані у вигляді дещо несистематизованого та 

суб’єктивного наукового знання. Отже, простежується необхідність у 
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систематизації елементів соціальної відповідальності та розробки 

уніфікованого переліку критеріїв для її оцінки та дослідження практик 

реалізації. 

Серед країн європейського простору розповсюджене розуміння 

корпоративної соціальної відповідальності, як концепції інтеграції, турботи 

про соціальний та екологічний розвиток у бізнес операціях компаній у 

взаємодії з зацікавленими сторонами та зовнішнім середовищем. О. Іванова 

виокремлює наступні напрямки розповсюдження корпоративної соціальної 

відповідальності [127]: 

- проведення реструктуризації та організаційних змін за участю 

представників вищого менеджменту фірми, персоналу та громадськості; 

- екологічну політику та використання природних ресурсів; 

- управління розвитком персоналу; 

- здоров’я та безпека на робочому місці;  

- взаємодія з місцевими органами влади, державними структурами та 

громадськими організаціями для рішення спільних соціальних проблем; 

- соціальні аспекти взаємодії з постачальниками та споживачами; 

- PR-забезпечення всіх вищеперерахованих напрямків. 

З іншого боку, досліджуючи методи впровадження соціальної 

відповідальності бізнесу в Україні, можна виокремити певну низку критеріїв 

корпоративної соціальної відповідальності в національній площині, а саме: 

[127]: 

- добросовісна сплата податків, виконання вимог міжнародного, 

державного, регіонального законодавств; 

- виробництво якісної продукції (з мінімізацією негативного впливу на 

навколишнє середовище при цьому); 

-  реалізація корпоративних програм підвищення фаховості 

співробітників; 

- реалізація корпоративних програм з охорони та зміцнення здоров’я 

співробітників; 
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- реалізація корпоративних програм морального стимулювання 

персоналу; 

- реалізація благодійних та спонсорських проектів; 

- участь у формуванні позитивної суспільної думки про бізнес. 

Показниками корпоративної соціальної відповідальності стають 

практики ставлення до зацікавлених сторін (споживачів, акціонерів, 

найманих працівників, співробітників), відповідального ставлення до 

навколишнього середовища та соціальних потреб громадськості. Організація, 

яка веде зовнішню благодійницьку діяльність, але не ставиться відповідально 

до споживачів, партнерів, персоналу, довкілля, не може бути визнана 

соціально відповідальною. Таке тлумачення соціальної відповідальності 

формує розуміння того, що соціально відповідальна організація виводить 

свою соціальну спрямованість із реалізації загальних принципів досконалої 

бізнесової діяльності [128]. Таким чином, унеможливлюється присвоєння 

статусу соціально відповідальної компанії тим організаціям, які ще не 

вийшли на відповідний рівень корпоративної ефективності. 

Для нас цікавою постає наукова позиція І. Савченко яка визначає 

наступні чинники, що сприяють просуванню соціальної відповідальності 

організації: занепокоєння й очікування громадян, споживачів, органів 

державної влади та інвесторів у контексті глобалізації і широкомасштабних 

індустріальних змін; соціальна та економічна безпека держави, яка є метою 

будь-якої держави, особливо в умовах демократизації суспільства, 

державного управління тощо; соціальні критерії щодалі більше впливають на 

інвестиційні рішення окремих осіб та інституцій (зокрема міжнародних) як 

споживачів,так і інвесторів; занепокоєння шкодою довкіллю, заподіяною 

економічною діяльністю, вичерпністю ресурсів; прозорість діяльності 

органів влади, що стала можливою завдяки засобам масової інформації та 

сучасним інформаційним і комунікаційним технологіям [129].  
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Проте з іншого боку, концептуальна модель чинників соціальної 

відповідальності сучасного бізнесу запропонована в роботі Л. Шергіни, 

Т. Кузнецової, включає [130]: 

- добросовісну сплату податків, виконання діючого законодавства; 

- соціальні стандарти і нормативи світової економічної спільноти; 

- власну корпоративну політику бізнес-структури; 

- виробництво якісної продукції; 

- корпоративні програми підвищення кваліфікації персоналу 

підприємства; 

- корпоративні програми з охорони здоров’я співробітників; 

- корпоративні програми морального заохочення персоналу; 

- благодійні та спонсорські проекти; 

- партнерські відносини між бізнесом, владою і громадськістю; 

- безпечне середовище діяльності та розвитку компанії; 

- соціальний захист вразливих категорій населення; 

- інвестування суспільних сфер і галузей людського капіталу 

-  участь у формуванні позитивної суспільної думки про бізнес. 

Спираючись на цю модель можна сказати, що соціальна 

відповідальність, як підхід до ведення бізнесу, базується на наступних 

засадах: добровільності у виборі підходу, активній участі у розвитку 

суспільства й певних практиках [130]. 

На основі проведеного аналізу різних за змістом складових КСВ, 

з’явилася можливість умовно поділити всю представлену інформацію 

стосовно аспектів корпоративної соціальної відповідальності на чотири 

блоки: 1) показники, що регулюються законодавством, 2) робота з 

персоналом, 3) взаємодія зі стейкхолдерами, 4) навколишнє середовище. До 

першої групи ми відносимо сплату податків, дотримання міжнародних та 

національних стандартів у сфері діяльності організації, виготовлення якісної 

продукції (послуг), охорона навколишнього середовища. Друга група – 

освітні програми для персоналу, нефінансові заохочення, програми з охорони 
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здоров’я. До третьої групи можна віднести взаємодію із владою, 

споживачами, місцевою громадою, ЗМІ, благодійні та спонсорські проекти. 

Четверта група включає соціально-економічний та культурний розвиток 

регіону[131]. 

У наступній частині підрозділу розглянемо принципи корпоративної 

соціальної відповідальності для більш чіткого розуміння, на що спирається 

організація при реалізації стратегії корпоративної соціальної 

відповідальності. У Міжнародному стандарті ISO 26000 «Керівництво з 

соціальної відповідальності» визначені базові принципи корпоративної 

соціальної відповідальності, згідно з якими має формуватися стратегія 

компанії. Якщо організація буде застосовувати принципи з цього стандарту, 

керівництву необхідно враховувати соціальне, екологічне, юридичне, 

культурне, політичне та організаційне різноманіття, а також відмінності в 

економічних умовах. Засадничими принципами КСВ, на яких має будуватися 

відповідна стратегія компанії, є такі: підзвітність, прозорість, етична 

поведінка, повага інтересів зацікавлених сторін, дотримання верховенства 

права, дотримання міжнародних норм поведінки, дотримання прав людини. 

Більш детально розглянемо кожен принцип [132]: 

1) Принцип підзвітності передбачає, що організації варто бути 

підзвітною за свій вплив на суспільство, економіку та навколишнє 

середовище. Реалізуючи цей принцип, компанії варто сприймати критику на 

свою адресу, а також брати на себе зобов’язання відповідати на неї. 

Організація підзвітна за вплив її рішень та діяльності на суспільство, 

навколишнє середовище та економіку; рішення, що були прийняті для 

запобігання повторення ненавмисного та непередбачуваного негативного 

впливу. 

2) Принцип прозорості означає, що організація має бути прозорою в 

її рішеннях та діяльності, які впливають на суспільство та навколишнє 

середовище. Слідуючи цьому принципу, організації необхідно розкривати в 

зрозумілій, точній та повній формі, а також у розумній та достатній ступені 
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політику, рішення, діяльність, за яку несе відповідальність компанія. Головними 

характеристиками надаваної інформації є доступність, зрозумілість, своєчасність, 

об’єктивність.  

3) Принцип етичної поведінки означає, що організація має вести себе 

етично. Поведінка компанії повинна бути заснована на цінностях, наприклад, 

чесності, справедливості, добросовісності, оскільки вони передбачають турботу 

про людей, навколишнє середовище, а також зобов’язання реагувати на вплив, 

який діяльність та рішення організації здійснюють на інтереси зацікавлених 

сторін. 

4) Принцип поваги до інтересів зацікавлених сторін передбачає, що 

компанія має поважати, враховувати інтереси її зацікавлених сторін та реагувати 

на них. Хоча мета організації може бути обмежена інтересами її власників, 

колективу, клієнтів, проте інші особи та групи також можуть мати права, вимоги 

та конкретні інтереси , які організації також необхідно брати до уваги. 

5) Принцип дотримання верховенства закону передбачає, що 

організації обов’язково необхідно дотримуватися верховенства закону. Зокрема, 

такі положення як: дотримання вимог законів та нормативних актів в усіх 

юрисдикціях, де організація здійснює свою діяльність; забезпечення 

відповідності своїх взаємовідносин та діяльності вимогам, що стосуються цих 

питань у відповідності до законодавчої бази; підтримка інформованості про всі 

правові зобов’язання; періодичний аналіз своєї відповідності застосовуваним 

законам та нормативним актам. 

6) Принцип дотримання міжнародних норм поведінки означає, що 

організації варто дотримуватися міжнародних норм поведінки, враховуючи 

принцип верховенства закону.  

7) Принцип дотримання прав людини передбачає, що організації 

варто дотримуватися прав людини та визнавати їх важливість та загальність.  

Таким чином, у міжнародних документах прописані базові принципи з 

упровадження, реалізації корпоративної соціальної відповідальності, які 

організація може виконувати і яких для успішної реалізації своєї стратегії 
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повинна дотримуватися. Діяльність із корпоративної соціальної 

відповідальності має добровільний характер, оскільки вона не закріплена на 

законодавчому рівні. Представники крупного та середнього бізнесу 

усвідомлюють, що бути соціально відповідальним стає вигідним для їх 

діяльності. Реалізація заходів корпоративної соціальної відповідальності 

значно підвищує зовнішню привабливість організації. 

Аналізуючи стратегію «Європа-2020», можна визначити, що 

корпоративна соціальна відповідальність розглядається як синонім до 

соціальної відповідальності бізнесу. У документі визначені основні принципи 

корпоративної соціальної відповідальності, а саме: виробництво доброякісної 

продукції та послуг для споживачів;інвестиції в розвиток виробництва та 

людського потенціалу;неухильне виконання вимог законодавства 

(податкового, трудового, екологічного); побудова добросусідських і 

взаємовигідних відносин з усіма зацікавленими сторонами; концепція 

бізнесу, орієнтованого на підвищення національної 

конкурентоспроможності; врахування суспільних очікувань та 

загальноприйнятих етичних норм у діловій практиці; формування 

громадянського суспільства через партнерські програми та проекти 

суспільного розвитку [133]. Як видно з цього переліку, принципи стратегії 

«Європа-2020» тісно перегукуються з принципами в міжнародних 

стандартах, що стосуються корпоративної соціальної відповідальності.  

Розповсюдженню практики корпоративної соціальної відповідальності 

сприяла глобальна ініціатива, зокрема розробка Глобального договору ООН. 

Цей документ є основним міжнародним проектом, який спрямований на 

підтримку стратегії сталого розвитку та соціальної відповідальності. 

Глобальний договір містить у собі 10 універсальних принципів, що 

розподілені на чотири блоки: права людини, трудові відносини, охорона 

навколишнього середовища, боротьба з корупцією. Розглянемо кожну групу 

та принципи, які до неї входять [134]: 

1. Права людини: 
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- підтримувати та поважати захист прав людини, що виголошено 

на міжнародному рівні; 

- не бути причетними до порушення прав людини 

2. Трудові відносини: 

- підтримувати свободу об’єднання та реальне визнання права на 

визнання колективних договорів; 

- виступати за ліквідацію всіх форм примусової та обов’язкової 

праці; 

- виступати за повне викорінення дитячої праці; 

- виступати за ліквідацію дискримінації у сфері праці та зайнятості 

3. Навколишнє середовище: 

- підтримувати підхід до екологічних питань, заснований на 

обережності; 

- реалізувати ініціативи, спрямовані на підвищення 

відповідальності за стан навколишнього середовища; 

- сприяти розвитку та розповсюдженню екологічно безпечних 

технологій 

4. Протидія корупції: 

- протидіяти всім формам корупції, включаючи хабарництво та 

здирництво.  

Таким чином, країни та організації, які долучилися до мережі 

Глобального договору, мають у своїй діяльності вище означені принципи з 

метою досягнення сталого розвитку. Приєднання до глобального договору 

означає, що країна чи компанія не порушує принципів конкуренції, а також 

упроваджує принципи соціальної відповідальності не тільки на 

національному рівні, але й на регіональному та глобальному. 

Розглянувши загальні принципи корпоративної соціальної 

відповідальності, можна чітко розмежувати їх на зовнішні та внутрішні 

аспекти відповідальності компанії. Зокрема, до зовнішніх принципів 

відноситься: управління впливами на навколишнє середовище; розкриття 
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інформації, нефінансове звітування; чесна конкуренція, співпраця з 

споживачами, постачальниками, громадськістю, органами місцевого 

самоврядування; соціальне інвестування; благодійність, волонтерство. Тоді 

як до внутрішніх аспектів корпоративної соціальної відповідальності 

належить: управління якістю (продукції чи послуг); екологічний 

менеджмент; охорона здоров’я та безпека працівників; дотримання прав 

людини по відношенню до персоналу; мотивація та кар’єрне зростання 

працівників; волонтерство всередині компанії.  

Для сучасного бізнесу характерна підвищена увага до питань 

соціальної відповідальності і корпоративної етики. Зазначені аспекти давно 

вже є невід’ємною складовою іміджу сучасних компаній та успіху в 

конкурентній боротьбі. Корпоративна соціальна відповідальність стала 

однією з пріоритетних стратегій компаній. Для реалізації моделі 

корпоративної соціальної відповідальності компанія розробляє та 

впроваджує в життя програми соціально відповідальні ініціативи 

безпосередньо у сфері економічної діяльності, а також природоохоронній та 

соціальній сферах [81, c. 52].  

Реалізовані компанією елементи та принципи корпоративної соціальної 

відповідальності мають відображення в нефінансових звітах (соціальних 

звітах, звітах зі сталого розвитку), а також на корпоративних сайтах 

організацій. Нефінансова звітність (соціальна звітність, звітність зі сталого 

розвитку) – це документально оформлена сукупність даних компанії, що 

відображає середовище її існування, принципи та методи співпраці з групами 

впливу, результати діяльності в економічній, соціальній та екологічній сфері 

життя суспільства. За визначенням Глобальної ініціативи зі звітності, термін 

«звітність зі сталого розвитку» означає звітність, що охоплює одночасно 

економічні, екологічні та соціальні аспекти діяльності підприємства. 

Нефінансова звітність є інструментом соціальної відповідальності бізнесу.  

Розвиток нефінансової звітності у світі пов'язаний у першу чергу із 

поширенням та розвитком концепції соціальної відповідальності бізнесу. 
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Важлива роль у просуванні соціальної звітності визначається також 

позицією, з якої розглядається сама практика звітування. Якщо на Заході 

корпоративні соціальні звіти стали традиційними для компаній та закріплені 

на законодавчому рівні, то для українських реалій практика нефінансового 

звітування є досить новою, відсутнє навіть державне регулювання цього 

процесу. Для країн Європи характерним є те, що уряди відіграють 

визначальну роль у формуванні практики нефінансового звітування. 

Розглянемо міжнародний досвід державного регулювання формування 

соціального звіту. 

У Франції перший стандарт із соціальної звітності був уведений 

у 1977 р. Цей документ зобов’язує всі компанії, що зареєстровані на території 

країни та за кількістю працівників перевищують кількість у 300 осіб, 

готувати звітність зі сталого розвитку. У підготовці нефінансового звіту 

Франція дотримується наступних традицій надання інформації: про практику 

найму на роботу, оплату праці, охорону здоров’я та безпеку праці, умови 

праці на робочому місці, навчання та професійну підготовку персоналу, а 

також про відносини між керівництвом і персоналом. Отже, звітність зі 

сталого розвитку у Франції затверджена на законодавчому рівні[135]. 

У Бельгії нефінансова звітність для компаній стала обов’язковою з 1995 

року. Цей документ повинен містити інформацію про найм та розвиток 

працівників, усю інформацію, пов’язану із робочою силою (загальний опис, 

плинність кадрів, заходи просування та професійної підготовки працівників). 

На відміну від Франції, у Бельгії соціальний звіт уже є обов’язковим для 

компаній із кількістю працівників понад 20 осіб [135]. Соціальна звітність 

може мати 2 форми: повну (готують великі компанії) та скорочену 

(обов’язкову для малих та середніх підприємств). 

Для Данії не є характерним законодавче закріплення обов’язкової 

нефінансової звітності, проте, з 1993 року відповідно до закону про захист 

навколишнього середовища, екологічну звітність повинні подавати великі 

компанії. 
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Норвезькі компанії не виокремлюють такий документ, як соціальний 

звіт. Хоча, закон про бухгалтерський облік вимагає від компаній включати до 

вступного слова директора у річному звіті інформацію про робоче 

середовище, статеву рівність та екологічні аспекти діяльності. На відміну від 

інших країн Європи, у Норвегії обов’язкове представлення соціальної 

інформації стосується не лише зареєстрованих у Норвегії компаній, а й 

іноземних, які ведуть свою діяльність на її території. Таким чином, можна 

зробити висновок, що ця країна хоча і не закріпила на законодавчому рівні 

нефінансову звітність, проте піклується про своїх громадян. 

Яскравим прикладом використання соціальних звітів є Великобританія. 

У 2005 році у цій країні був ухвалений закон про обов’язкову корпоративну 

соціальну звітність усіх зареєстрованих підприємств, того ж року вступив у 

силу стандарт з підготовки нефінансового звіту [135]. У Великобританії 

обов’язковому розкриттю у соціальному звіті підлягає така інформація: про 

працівників компанії, суспільно важливі проблеми, дотримання прав людини 

та корінних народів, що є особливістю звітів цієї країни. 

На відміну від Великобританії та інших країн, у Швеції обов’язково 

повинні звітувати лише компанії державної власності (згідно з новими 

законами про нефінансову звітність). До переліку основних питань, що 

відображаються в соціальному звіті, відносяться питання екологічної, 

економічної та соціальної діяльності підприємств. 

Сьогодні соціальна відповідальність реалізується вітчизняними 

компаніями через соціальні проекти і програми, які за своїм змістом можна 

розділити на дві великі групи: 

1. Програми, спрямовані в зовнішнє середовище підприємства, у яких 

безпосереднім адресатом не є персонал компанії (екологічні, освітні 

програми, підтримка наукових досліджень, програми по взаємодії з органами 

місцевого самоврядування, програми щодо підтримки культури і мистецтва, 

філантропічні програми). 
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2. Програми, спрямовані на розвиток внутрішнього середовища 

підприємства, соціальну підтримку власного персоналу, працівників 

(програми розвитку персоналу: навчальні курси і проекти; комплексні 

соціальні пакети; програми з охорони здоров'я і впровадження здоров'я-

зберігаючих технологій: заходи щодо дотримання техніки безпеки; заходи 

щодо дотримання санітарно-гігієнічних умов праці; медичне обслуговування 

співробітників на підприємствах; надання житла або «дешевих» кредитів та 

субсидій на його придбання; створення і підтримка власних творчих і 

наукових колективів з числа працівників; створення мережі соціальних 

установ; формування програм відпочинку персоналу: фінансування путівок, 

проведення екскурсій). Усі означені складові знаходять відображення в 

соціальній звітності компаній [136].  

Таким чином, дослідивши міжнародний і вітчизняний досвід 

упровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності в 

діяльність компаній та практики їх реалізації, можемо прийти до наступних 

висновків. На стан та обсяг КСВ у межах компанії впливають як національна 

специфіка, так і різні підходи та стандарти до впровадження цього явища. 

Оскільки всі проаналізовані аспекти корпоративної соціальної 

відповідальності мають відображення на різних рівнях суспільства, 

доцільним виявляється соціологічний аналіз їх впровадження та впливу. Але 

для цього необхідно розробити усталені соціологічні індикатори оцінки 

стану та проявів (практик) корпоративної соціальної відповідальності в 

компаніях та різних за сферою діяльності підприємствах. 

 

 

2.3. Індикатори оцінки корпоративної соціальної відповідальності 

 

Розвитку корпоративної соціальної відповідальності серед організацій 

приватного та державного сектору на теренах України сприяють, по-перше, 

постійні протиріччя між бізнес-організаціями та організаціями громадського 
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сектору, вирішенню яких сприяє реалізація концепції сталого розвитку. По-

друге, відбуваються зміни по відношенню до бізнесу, більш вагомими стають 

репутація організації, створення додаткових цінностей для акціонерів та 

суспільства. Крім того, на національні бізнес-організації впливає взаємодія із 

міжнародними організаціями та бажання досягти рівня західних колег. Тому 

необхідно відповідати міжнародним стандартам та концепції соціальної 

відповідальності для визнання компанії на міжнародному рівні.  

В Україні вже досягнуті певні результати стосовно формування теорії 

корпоративної соціальної відповідальності, проаналізовані фактори, що на 

неї впливають. Проте необхідним стає виявлення особливостей 

корпоративної соціальної відповідальності не лише на рівні кожного 

окремого підприємства, а загалом для України, та визначення соціальних 

індикаторів для аналізу результатів корпоративної соціальної 

відповідальності.  

Перш ніж переходити до аналізу особливостей та індикаторів 

корпоративної соціальної відповідальності, необхідно визначитися із її 

рівнями. Зараз корпоративна соціальна відповідальність розглядається як 

єдиний підсумковий показник, який включає в себе економічну, соціальну та 

екологічну складові. Виділяють наступні рівні корпоративної соціальної 

відповідальності [137]: 

1. Мікрорівень, до якого належить відповідальність перед 

працівниками, партнерами, акціонерами та споживачами. Наприклад, 

медичні послуги, система бонусів перед відпусткою, організація системи 

харчування, знижки для працівників при купівлі продукції компанії, 

організація підвозу працівників до місця роботи, сплата орендної плати за 

житло тощо. 

2. Мезорівень, до якого можна віднести відповідальність перед 

місцевим (регіональним) товариством. 

3. Макрорівень, тобто відповідальність перед державою. 

4. Мегарівень – відповідальність перед світовим товариством.  
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 Існують й інші підходи стосовно виділення рівнів корпоративної 

соціальної відповідальності, так Г. Грєкова пропонує наступні [138]:  

- Базовий рівень – своєчасна виплата заробітної плати, сплата 

податків, дотримання законодавства стосовно охорони навколишнього 

середовища, техніки безпеки та здоров’я працівників, етика поведінки;  

-  Рівень благодійності – адресна благодійність, програми допомоги та 

спонсорство; 

- Рівень відповідальності перед працівниками компанії – надання 

розширеного пакету соціальних послуг (програми з медичного 

обслуговування всередині компанії, організація харчування та відпочинку, 

розвиток спорту, забезпечення житлом, програми з підготовки та 

перепідготовки кадрів); 

- Рівень соціальних інвестицій – матеріальні, технологічні, 

управлінські або інші ресурси, фінанси компанії, які спрямовуються на 

реалізацію соціальних програм, розроблених з урахуванням інтересів 

основних внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін. Компанія при цьому 

розраховує на соціальний та економічний ефект у своєму стратегічному 

розвитку. 

Останній рівень корпоративної соціальної відповідальності має 

реалізовуватися компаніями на національному або регіональному рівнях, 

спрямовуючись, наприклад,на такі проблеми: у сфері зайнятості, проблеми з 

нестачею житла, охорони здоров’я та навколишнього середовища тощо. 

Якщо говорити про користь для держави від такої корпоративної соціальної 

відповідальності, то він полягає в підтримці у вирішенні гострих соціальних 

проблем на регіональному та національному рівнях.  

Розглядаючи ці рівні корпоративної соціальної відповідальності, ми 

бачимо, що з переходом компанії з нижчого рівня на вищий вона охоплює у 

своїй стратегії все більшу кількість зацікавлених сторін, які беруть участь у 

формуванні ділової репутації організації.  
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У рішенні компанії стати соціально відповідальною відіграють важливу 

роль такі компоненти: 1) посилення соціального тиску з боку зацікавлених 

сторін та світового товариства; 2) розробка стандартів у сфері корпоративної 

соціальної відповідальності та пропозиція до компаній звітувати у 

відповідності з цими нормативними документами; 3) сталий зв'язок між 

громадською думкою та рівнем продажів компанії, оскільки зараз для 

споживача стала важливою не тільки якість самого товару чи ефективність 

реклами, але й імідж компанії, який, на думку цієї групи зацікавлених сторін, 

формується також її відповідальною поведінкою по відношенню до 

робітників, партнерів, суспільства, навколишнього середовища в цілому.  

На сьогоднішній день прийнято виділяти такі основні напрямки 

корпоративної соціальної відповідальності, за якими далі можлива оцінка 

соціальної діяльності компанії. Зокрема, це: врахування думки споживачів, 

врахування інтересів ділових партнерів, дотримання етичних норм, 

відносини з робітниками, відносини із структурами влади та місцевим 

товариством. Розглянемо окремо кожен із цих напрямків [139]:  

- Врахування думки споживачів – передбачає забезпечення умов 

упізнання компанії споживачами через низку складових: імідж, реклама, 

індивідуальність, комунікації, інформаційна відкритість. У цьому ж 

напрямку береться до уваги соціальна цінність продукції, яку виробляє 

компанія. 

- Врахування інтересів ділових партнерів – відображення інтересів 

усіх партнерів компанії в реалізації політики стосовно зацікавлених сторін, в 

управлінні корпоративною соціальною відповідальністю.  

- Дотримання етичних норм – передбачає, що не тільки компанія 

має дотримуватися та реалізувати на практиці етичні норми, але й спонукати 

своїх партнерів дотримуватися аналогічного стилю поведінки. На думку 

Ю. Благова, етичні норми, які має реалізувати компанія, це: невикористання 

дитячої праці, невикористання неякісної сировини при виробництві товарів, 

протидія розвитку корупції [140]. 
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- Відносини з робітниками – для цього напрямку характерно: 

створення відповідних умов праці та її оплати, забезпечення безпеки на 

робочому місці, фінансові та соціальні гарантії для працівників, розвиток 

професійних навичок у робітника (навчання, стажування) та підвищення 

їхньої кваліфікації. 

- Відносини зі структурами влади та місцевим товариством – 

передбачають чесне ведення бізнесу, співпрацю зі структурами 

влади,соціальний внесок у розвиток місцевих товариств, соціальні інвестиції, 

участь компанії в роботах на благо місцевих товариств.  

В Україні компанії вже реалізують представлені напрямки 

корпоративної соціальної відповідальності, хоча, в залежності від наявних 

ресурсів, обраної стратегії та часу реалізації практик соціальної 

відповідальності, організації можуть виконувати не повністю всі можливі 

складові того чи іншого напрямку.  

Таким чином, проаналізувавши рівні, причини та основні напрямки 

корпоративної соціальної відповідальності, ми можемо перейти до 

особливостей та індикаторів її оцінки. Проте для цього необхідним видається 

визначення парадигми, в рамках якої оцінка КСВ є найбільш ефективною та 

комплексною. 

Теоретичний базис оцінювання загалом і оцінювання соціальних 

проектів і явищ лежить у площині широкого спектру теорій та парадигм. 

Наразі у сфері соціальних досліджень та соціальної оцінки існує чотири 

парадигми: постпозитивістська, конструктивістська, прагматична та 

трансформаційна. Отже, коротко розглянемо основні положення та ідеї 

означених парадигм. 

Постпозитивістська парадигма. Філософські уявлення позитивізму і 

постпозитивізму засновані на вірі в те, що соціальні явища можна вивчати 

таким же чином, що і явища природи, і що існують об'єктивні методи 

вивчення суспільства, які дозволяють виявляти причинно-наслідкові зв'язки. 

Постпозитивізм відрізняється від позитивізму тим, що визнає імовірнісну 
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природу соціальних процесів. Позитивісти вважають, що є тільки одна 

реальність і дослідник повинен її знайти. Постпозитивісти також вважають, 

що реальність одна, але пізнати її можна лише з певною часткою похибки, 

оскільки можливості дослідника обмежені. Неможливо довести наявність 

причинно-наслідкового зв'язку з надійністю 100%, але можна обґрунтовано 

виключити інші можливі варіанти причинно-наслідкових зв'язків.  

Наступною теоретико-практичною основою соціального оцінювання є 

конструктивістська парадигма. Конструктивістська парадигма заснована на 

концепції соціальної зумовленості знання, тому вимагає, щоб дослідники 

намагалися дивитися на світ очима учасників дослідження. 

Конструктивістська парадигма підкреслює, що цінності дослідника мають 

вирішальний вплив на результати дослідження. Конструктивізм пропонує 

інтерактивну модель збору даних. Дослідник і досліджуваний взаємодіють і 

впливають один на одного. Конструктивістська парадигма, на відміну від 

постпозитивістської, передбачає не об'єктивність, а доказовість. Дані, їх 

інтерпретація та висновки повинні бути прив'язані до зовнішнього контексту 

і джерел інформації, а не до уявлень і переконань дослідника. Дослідник 

повинен описувати джерела, з яких була отримана та чи інша інформація, а 

також логічні судження, які привели його до тих чи інших висновків. 

Прагматична парадигма дає обґрунтування використання комплексної 

методології, що поєднує якісні й кількісні методи. З точки зору прагматичної 

парадигми моральне завдання дослідника – досягти поставленої мети. 

Цінність дослідження визначається його корисністю. З огляду на 

прагматичну парадигму дослідник може вивчати те, що йому цікаво і 

здається важливим, використовуючи при цьому методи, які він вважатиме за 

потрібне, і може використовувати результати дослідження у відповідності зі 

своїми цінностями. Методи обираються відповідно до того, наскільки вони 

дозволяють вирішити завдання дослідження. Спеціаліст з оцінки повинен 

вибирати методи, які дозволять відповісти на питання оцінки, поставлені 

замовником. 
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Однією з найбільш цінних для нашого дослідження парадигм є 

трансформаційна парадигма Д. Мертенс, використання якої для оцінки 

практик корпоративної соціальної відповідальності дає нам необхідний 

теоретичний та практичний базис [141]. Трансформаційна парадигма 

пропонує фахівцям з оцінки комплекс уявлень, який дозволить їм спиратися 

у своїй роботі на принципи й цінності соціальної справедливості. 

Трансформаційна парадигма виходить із пріоритетності досягнення 

соціальної справедливості і дотримання прав людини. Вона є 

концептуальною основою для використання оцінки як інструменту 

соціальних перетворень, що проводяться в ім'я соціальної справедливості. 

Щоб оцінка відповідала етичним положенням трансформаційної парадигми, 

спеціаліст з оцінки повинен визначити, які культурні норми та уявлення 

існують у спільнотах, де йому належить працювати. Якщо ми хочемо 

проявити повагу до цих спільнот, ми повинні розробити механізми, які б 

дозволили нам виявити існуючі культурні норми і представлення та 

визначити їх вплив на спільноту: чи вони сприяють соціальній 

справедливості або, навпаки, ведуть до збереження соціальної нерівності. 

Для виявлення культурних норм і уявлень необхідний проективний підхід, а 

для визначення їх впливу на життя спільноти – інтерактивна взаємодія з його 

членами.  

Трансформаційна парадигма вимагає, щоб взаємодія між спеціалістами 

з оцінки та всіма зацікавленими сторонами оцінювання, а також взаємодія 

всередині команди, яка проводить оцінку, була інтерактивною. При цьому 

зацікавлені сторони, що мають найбільшу владу в рамках оцінювання, не 

можуть виступати від імені тих, хто такої влади не має, інакше інтереси 

останніх не будуть враховані при проведенні оцінки. Що забезпечує 

своєрідну соціальну відповідальність оцінки. До методологічних положень 

трансформаційної парадигми слід віднести такі принципи: 1) починаючи 

планувати оцінку, фахівець з оцінки повинен зібрати якісну інформацію 

відносно культурного контексту, у якому йому належить працювати; 
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2) одним зацікавленим сторонам більше підходять кількісні дані, іншим – 

якісні; 3) використовувані методи повинні відображати складність 

соціальних відносин і норм і відповідати культурі різних груп, залучених до 

оцінки. 

Трансформаційна парадигма не віддає переваги жодному з існуючих 

методів. Дотримуватися теоретичних і практичних положень парадигми, 

краще всього дозволяє комплексне використання якісних і кількісних 

методів. Комплексна методологія, крім того, допоможе більш успішно 

врахувати інтереси різних зацікавлених сторін оцінки. 

Трансформаційна парадигма пропонує соціальні засади, якими фахівці 

з оцінки можуть керуватися при розробці методології, коли питання 

соціальної відповідальності, соціальної справедливості та прав людини 

займають центральне положення при проведенні оцінки. Етичні положення 

трансформаційної парадигми вимагають, щоб спеціаліст з оцінки враховував 

параметри різноманіття, найбільш значущі в контексті оцінювання. Для 

цього необхідний такий рівень розуміння ситуації, який дозволить визначити 

відмінності в соціальному статусі різних груп. Завдання фахівця з оцінки 

полягає в тому, щоб ставити непрості питання і створювати людям умови для 

відповіді на них, а потім використовувати отримані дані, щоб викликати до 

життя соціальні зміни.  

Таким чином, доцільним для нашого дослідження постає використання 

основних теоретичних положень трансформаційної парадигми Д. Мертенс, 

яка базується на принципах соціальної справедливості, солідарності та 

дотриманні прав людини. Таке використання дозволяє при проведенні оцінки 

практик корпоративної соціальної відповідальності враховувати інтереси всіх 

зацікавлених сторін за допомогою використання комплексної методології. 

В оцінці корпоративної соціальної відповідальності існує велике 

різноманіття підходів, деякі з них засновані на співставленні отриманих 

результатів з різними індикаторами, інші використовують якісні 

характеристики, які відображають вплив корпоративної соціальної 
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відповідальності на різні сторони функціонування бізнесу, держави та 

суспільства.  

На думку В. Акімкіна, критерієм оцінки необхідності здійснення 

соціальних інвестицій є імовірна економічна вигода, яку очікує компанія від 

реалізації запланованих заходів. У деяких випадках для визначення 

економічної ефективності таких соціальних заходів використовуються 

традиційні методи оцінки інвестиційних проектів [142].  

У міжнародній практиці для оцінки корпоративної соціальної 

відповідальності використовують індекси. Іще один підхід заснований на 

критеріях дотримання загальноприйнятих міжнародних стандартів, таких як 

рекомендації Глобальної ініціативи зі звітності у сфері сталого розвитку GRI, 

Стандарт Системи менеджменті якості ISO 9001:2000; стандарти звітності 

серії А1000, SA8000, ISO14101:2004 [143-145]. Керівництво із соціальної 

відповідальності ISO 26000 та інші [146]. Варто зазначити, що відповідність 

стандартам GRI и ISO 26000 є добровільним та їх застосування не 

регламентується спеціально виданими сертифікатами на відміну від 

стандартів серії ISO. При аналізі соціологічного контексту практик 

корпоративної соціальної відповідальності в Україні важливо враховувати, з 

одного боку, загальноприйняті міжнародні принципи корпоративної 

соціальної відповідальності (міжнародні стандарти ІSО 26000, SА 8000 та 

ін.), а з іншого – національні особливості реалізації КСВ. Соціологічний 

контекст аналізу виявляє специфіку практик корпоративної соціальної 

відповідальності не тільки на економічному рівні, але й на рівні різних 

соціальних груп, громадських інститутів, соціокультурних характеристик 

КСВ тощо 

Розглянемо підхід до оцінки корпоративної соціальної 

відповідальності, запропонований М. Кричевським та С. Гончаровим [147, 

с. 132-146]. Вони поділяють усі показники оцінки корпоративної соціальної 

відповідальності на дві групи: кількісні та якісні. До кількісних відносяться: 

показники соціальної відповідальності перед працівниками, показники 
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соціальної відповідальності перед навколишнім середовищем, показники 

екологічної відповідальності.  

До показників соціальної відповідальності перед працівниками 

відносяться наступні коефіцієнти: зростання заробітної плати працівників, 

плинність кадрів, освітній рівень співробітників, частота виробничого 

травматизму та витрати на соціальний захист робітників. До показників 

соціальної відповідальності перед навколишнім товариством належать 

коефіцієнти: витрати на соціальну підтримку навколишнього товариства, 

коефіцієнт відношення витрат на соціальну підтримку навколишнього 

товариства та чистого прибутку. Показники екологічної відповідальності 

включають в себе наступні: коефіцієнт витрат на охорону навколишнього 

середовища до собівартості, коефіцієнт витрат на охорону навколишнього 

середовища до чистого прибутку. 

Варто зазначити, що проведення оцінки корпоративної соціальної 

відповідальності лише за допомогою кількісних показників не дасть повної 

картини та не відображає думки та оцінки всіх зацікавлених сторін у 

діяльності компанії стосовно корпоративної соціальної відповідальності. 

М. Кричевський та С. Гончаров пропонують доповнити кількісну оцінку 

якісними показниками [147, с. 132-146]. До якісних показників можна 

віднести: 

- наявність колективного договору в організації 

- наявність окремої організаційної структури, яка відповідає за 

реалізацію корпоративної соціальної відповідальності  

- щорічна публікація соціальних звітів, виконаних за 

міжнародними стандартами 

- конкретні заходи з підтримки добросовісної ділової практики та 

ін. 

Оскільки оцінка корпоративної соціальної відповідальності за якісними 

показниками передбачає отримання інформації від представників компанії та 
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навколишнього товариства, то для вирішення поставленої мети доцільним є 

використання соціологічних методів збору інформації. 

В. Кашин, А. Нещадін, Г. Тульчинський розглядають показники 

корпоративної соціальної відповідальності з позиції матриці ефективності 

соціальних інвестицій та соціального партнерства [148, с. 56]. Учені 

згрупували показники корпоративної соціальної відповідальності за чотирма 

напрямками:  

- піклування – внутрішні соціальні інвестиції в людський капітал 

(витрати на зростання компетентності працівників, охорону їх праці та 

здоров’я, розвиток корпоративної культури);  

- добросовісність – витрати на розвиток відносин зі споживачами, 

партнерами, інвесторами, кредиторами, конкурентами; 

- причетність – соціальні інвестиції в розвиток матеріального 

середовища (екологія, благоустрій), а також соціальний і гуманітарний 

розвиток (охорона здоров’я, культура та мистецтво, освіта, спорт, здоровий 

образ життя та ін.); 

- успіх – оцінює ефективність соціальних інвестицій з точки зору 

зростання відомості бізнесу, визнання та поваги, стабільності й розвитку 

підсумкових економічних показників. 

 Варто звернути увагу, що перевагою запропонованої методики 

В. Кашина, А. Нещадіна, Г. Тульчинського є двостороння оцінка 

ефективності практик корпоративної соціальної відповідальності, а саме, з 

точки зору самої організації (бізнесу) та суспільства [148]. Розглянуті вище 

підходи до оцінки корпоративної соціальної відповідальності представляють 

різноманіття індикаторів для подальшого виміру, але при цьому кількісні 

індикатори є достатньо складними у використанні через те, що не всі 

компанії відкрито й регулярно розголошують витрати на соціальну 

відповідальність.  

Таким чином, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день 

широкодоступною інформаційною базою для аналізу діяльності компанії у 
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сфері корпоративної соціальної відповідальності слугує щорічний соціальний 

звіт. Саме в цьому документі зібрані основні результати реалізованих 

практик корпоративної соціальної відповідальності, як вже було зазначено в 

попередніх дослідженнях [149-152].  

На нашу думку, аналіз практик корпоративної соціальної 

відповідальності та стану соціальної звітності компаній доцільно проводити, 

спираючись на методику оцінки матеріалів, запропоновану К. Вайс [153]. До 

якісних критеріїв оцінки практик КСВ слід віднести: приділення уваги 

часовому відрізку, за який представлено звіт, опису виду та умов діяльності, 

аналізу інтерпретації матеріалу самими авторами; порівняння з метою 

визначення, наскільки точно подана інформація та наскільки відповідає 

реальній діяльності компанії; визначення поліпшення чи погіршення 

становища зацікавлених сторін (працівників, акціонерів, громадськість та 

інші) порівняно з минулим звітним періодом; частота проведення програм; 

аналіз програм за напрямками: соціальні, екологічні, з розвитку 

інфраструктури, порівняння з минулим звітним періодом; співпраця із 

зацікавленими сторонами, чи вважають вони реалізовані програми 

корисними; визначення характерних рис програм, відображених у 

нефінансовому звіті, які зумовлюють її успіх; аналіз подальшого плану 

реалізації програм та проектів компанією, який відображений у документі; 

підведення підсумків оцінки соціального звіту, надання рекомендацій 

компанії стосовно реалізації програм та проектів, взаємодії із зацікавленими 

сторонами та розробки подальшої стратегії реалізації корпоративної 

соціальної відповідальності. 

Отже, проаналізувавши різні методики оцінки корпоративної 

соціальної відповідальності ми пропонуємо вивчати рівень КСВ за 

допомогою якісних методів оцінки соціального звіту та доповнити отримані 

дані кількісним соціологічним дослідженням.  

Аналіз соціального звіту, що спирається на якісні методи соціології, 

повинен здійснюватися шляхом оцінки за критерієм повноти наданої 
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інформації. Кожен показник набуває значення 1, якщо він достатньою мірою 

висвітлюється в корпоративному соціальному звіті; 0 – якщо відсутній у 

ньому; 0,5 – якщо несе часткову інформацію. Загальний коефіцієнт за 

розділом визначається як середньоарифметичне значення коефіцієнтів. А 

підсумковий коефіцієнт, у свою чергу, являє собою середньоарифметичне 

значення загальних коефіцієнтів. 

Більш детально розглянемо складові якісної оцінки нефінансової 

звітності з корпоративної соціальної відповідальності. Проведений аналіз 

соціальних звітів українських компаній дозволяє запропонувати наступну 

низку індикаторів для якісної оцінки практик КСВ в українських реаліях.  

Таблиця 2.1 

№ з/п Практика КСВ, що відображена у соціальному звіті 1 0,5 0 

Вступна частина звіту 

1 Надання загальних відомостей про компанію    

2 Основні досягнення компанії за минулий рік    

3 Звернення керівництва компанії до співробітників    

4 Організаційна структура компанії    

Загальний коефіцієнт за розділом  

Основна частина звіту 

5 Екологія     

6 Освіта     

7 Соціальний захист/забезпечення    

8 Соціально-економічний розвиток регіону    

9 Культурний розвиток регіону    

10 Допомога людям із проблемних соціальних груп    

11 Боротьба з корупцією    

12 Взаємодія зі стейкхолдерами    

13 Благодійність    

14 Волонтерський рух    
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Продовження таблиці 2.1. 

15 Спортивні ініціативи    

Загальний коефіцієнт за розділом  

Заключна частина звіту 

16 Зведені таблиці основних показників за рік    

17 План подальшого розвитку    

18 Анкета зворотнього зв’язку     

Загальний коефіцієнт за розділом  

Підсумковий якісний коефіцієнт  

 

Кількісна ж оцінка рівня КСВ базується на вивченні думки основних 

стейкхолдерів компанії стосовно практик корпоративної соціальної 

відповідальності, наприклад, за індикаторами інвестування у розвиток 

персоналу, охорону навколишнього середовища, випуск якісної продукції 

(послуги), соціальний розвиток місцевого товариства тощо. Аналіз різних 

підходів та принципів КСВ дозволив виокремити три групи показників у 

залежності від зацікавленої сторони, на задоволення потреб якої спрямована 

корпоративна соціальна відповідальність:  

- перша група – споживачі та держава: сплата податків, виготовлення 

якісної продукції, дотримання національних та міжнародних стандартів 

якості;  

- друга група – працівники: освітні програми для персоналу, 

нефінансові заохочення, програми з охорони здоров’я, зростання заробітної 

плати, плинність кадрів, соціальний захист працівників та їх сімей;  

- третя група – місцеве товариство: витрати на охорону 

навколишнього середовища, соціально-економічна підтримка регіону, 

культурний розвиток регіону, благодійні проекти, спонсорство. 

Таким чином, ми визначили найбільш повні індикатори для якісного 

та кількісного дослідження практик корпоративної соціальної 

відповідальності. Проте, треба зазначити, що перш, ніж проводити оцінку 
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практик корпоративної соціальної відповідальності українських компаній, 

треба провести пілотажне дослідження з уточнення основних понять та 

практик КСВ українськими компаніями. Оскільки від того, як керівництво 

організацій розуміє принципи та прояви корпоративної соціальної 

відповідальність, залежить зміст та спрямованість практик її реалізації. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі охарактеризовано шляхи інституціоналізації 

корпоративної соціальної відповідальності, визначені принципи та 

індикатори соціально відповідального бізнесу. Проаналізовано підходи до 

визначення корпоративної соціальної відповідальності. Інституціоналізація 

корпоративної соціальної відповідальності починається у 50-60-х роках 

минулого століття. Перші визначення КСВ пов’язані з формуванням 

підзвітності бізнесу широкому колу зацікавлених осіб у його фінансових і 

нефінансових операціях. Корпоративна соціальна відповідальність починає 

розглядатися як багаторівнева відповідальність економічним, правовим, 

етичним та дискреційним очікуванням, що висуваються суспільством до 

організації у певний період (А. Керрол) або у якості «корпоративної 

поведінки» (С. Сеті). Поширення та розвиток практик КСВ в діяльності 

організацій з часом актуалізує соціальний запит на дослідження та 

оцінювання її стану. 

Доведена можливість удосконалення кількісного дослідження КСВ 

якісним аналізом інформації з фокусуванням на методиці оцінювання 

матеріалів, запропонованій К. Вайс. На цій основі автором констатується, що 

проведення кількісно-якісного аналізу інформації про корпоративну 

соціальну відповідальність буде більш результативним, оскільки надає 

комплексну інформацію та мінімізує суб’єктивність дослідника чи 
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представників компанії, які відповідають за її представлення. Окреслено 

принципи КСВ, якими керуються організації при реалізації її стратегії. Вони 

були розмежовані на зовнішні та внутрішні. Зокрема, до зовнішніх принципів 

віднесено: управління впливами на навколишнє середовище; розкриття 

інформації, нефінансове звітування; чесна конкуренція, співпраця зі 

споживачами, постачальниками, громадськістю, органами місцевого 

самоврядування; соціальне інвестування; благодійність, волонтерство. До 

внутрішніх принципів корпоративної соціальної відповідальності належать: 

управління якістю (продукції чи послуг); екологічний менеджмент; охорона 

здоров’я та безпека працівників; дотримання прав людини щодо персоналу; 

мотивація та кар’єрне зростання працівників; волонтерство всередині 

компанії. 

Розглянуто рівні КСВ (мікро-, мезо-, макро- та мегарівень). Проведення 

оцінювання корпоративної соціальної відповідальності відбувається за 

такими напрямками: врахування думки споживачів; врахування інтересів 

ділових партнерів; дотримання етичних норм; відносини з робітниками; 

відносини зі структурами влади та місцевим населенням. Доведена 

доцільність застосування індексів для вимірювання рівня корпоративної 

соціальної відповідальності (за М. Кричевським та С. Гончаровим). 

Проаналізовано індикатори, що запропоновані у міжнародних стандартах 

(Рекомендації Глобальної ініціативи зі звітності у сфері сталого розвитку 

GRI, Стандарт Системи менеджменту якості ISO 9001:2000; стандарти 

звітності серії А1000, SA8000, ISO14101:2004; Керівництво із соціальної 

відповідальності ISO 26000). Це дало змогу, з одного боку, визначити 

обов’язкові складові КСВ, а з іншого, – окреслити можливості застосування 

технології соціального аудиту до визначення стану КСВ в компаніях. З 

метою оцінки та управління практиками корпоративної соціальної 

відповідальності запропоновано використовувати основні теоретичні 

положення трансформаційної парадигми Д. Мертенс, яка базується на 

принципах соціальної справедливості, солідарності та дотриманні прав 
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людини. Таке використання дозволяє при проведенні оцінки практик 

корпоративної соціальної відповідальності враховувати інтереси всіх 

зацікавлених сторін. 

При оцінці корпоративної соціальної відповідальності запропоновано 

застосовувати показники якісної оцінки корпоративного соціального звіту та 

кількісної оцінки коефіцієнтів соціальних інвестицій. Якісний аналіз 

соціального звіту повинен здійснюватися шляхом оцінки за критеріями 

повноти. Кожен показник набуває значення 1, якщо він достатньою мірою 

висвітлюється в корпоративному соціальному звіті, 0,5– якщо несе часткову 

інформацію та 0 – якщо відсутній у ньому. Загальний коефіцієнт за 

підрозділом визначається як середньоарифметичне значення коефіцієнтів за 

кожним показником. А підсумковий якісний коефіцієнт, у свою чергу, являє 

собою середньоарифметичне значення загальних коефіцієнтів. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАКТИК РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 

У рамках розділу визначаються практики реалізації соціальної 

відповідальності на основі проведеного за авторською методикою 

соціологічного дослідження. Завдяки використанню експерт-опитувань 

управлінців, які працюють у різних формах бізнесу, визначається ставлення 

представників бізнес-спільнот до КСВ, її складових та форм реалізації. На 

основі отриманих даних акцентується доцільність застосування оціночних та 

моніторингових досліджень щодо вивчення стану корпоративної соціальної 

відповідальності та прозорості соціальних звітів. Розглядається соціальна 

звітність компаній у системі оцінки практик корпоративної соціальної 

відповідальності. Охарактеризовано модель «ідеального» соціального звіту 

та наводяться результати дослідження з елементами контент-аналізу 

нефінансових звітів українських компаній за індикаторами, запропонованими 

в другому розділі роботи. Аналізуються перспективи та тенденції розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності в Україні.  

 

 

3.1. Практики реалізації корпоративної соціальної відповідальності 

 

У сучасному світі на сталий розвиток компанії впливають не тільки 

показники успішності на економічному ринку, але й взаємодія з 

зацікавленими сторонами, уміння налагоджувати конструктивний діалог і 

швидко приймати рішення в кризових умовах, тобто на перше місце 

виходить саме соціальна сутність організації. Не дивно, що нині одним із 

найважливіших інститутів цивілізованої ринкової економіки стає 

корпоративна соціальна відповідальність (далі – КСВ), яка відображає 
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відповідальність бізнесу перед суспільством у цілому. Таке розуміння 

включає в себе відповідальність компанії у взаємовідносинах із партнерами й 

у відношенні споживачів, а також відповідальну політику щодо працівників, 

екологічну відповідальність і сприяння бізнесу сталого розвитку суспільства. 

Зазначені аспекти досить яскраво представлені й використовуються в 

міжнародному бізнес-середовищі, у якому спостерігається швидкий розвиток 

практик КСВ завдяки інституціоналізації цього явища на державному рівні, в 

економічній і соціальній сферах [154]. Для України ці процеси лише 

починають формуватися й концентруватися в єдиний напрямок розвитку 

бізнесу. Внаслідок цього виникає проблема, яка полягає в протиріччі між 

необхідністю дослідження практик інституціоналізації КСВ в Україні та 

реальною ситуацією вивчення цих практик у рамках соціологічних 

досліджень, що істотно звужує спектр одержуваної інформації та обмежує 

комплексність вивчення об'єкта. 

У грудні 2015 – лютому 2016 рр. автором було проведено соціологічне 

дослідження, спрямоване на вивчення рівня розуміння корпоративної 

соціальної відповідальності, як складноструктурованого соціального явища. 

У рамках дослідження був використаний метод експерт-опитування на основі 

стандартизованого бланку. В опитуванні брали участь представники малого – 

25%, середнього – 30% та великого бізнесу – 43%, які безпосередньо 

займаються управлінням підприємств. Більшість із них (підприємств)–71%– 

знаходяться на ринку праці понад 10 років. Було опитано 78 експертів. 

Проведене дослідження дозволило отримати наступні результати й 

узагальнення. 
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Рис. 3.1. Розподіл відповідей респондентів на запитання  
«Які організації, на Вашу думку, повинні бути відповідальними в першу 

чергу перед населенням» (у %)* 
*Сума перевищує 100%, оскільки респондент мав можливість обрати декілька варіантів відповідей 

 
На думку респондентів, безпосередньо відповідальними перед 

населенням повинні бути: органи державної влади – 69%, органи місцевого 

самоврядування – 46% та правоохоронні органи – 35%. Фактично були 

перераховані основні інститути влади, які забезпечують розвиток країни й 

громадянського суспільства. На четверту позицію щодо відповідальності 

виходить великий бізнес, у діяльності якого більшою мірою 

використовуються практики соціально-відповідальної діяльності. Малий і 

середній бізнес за ступенем відповідальності перед населенням стоять на 

останньому місці з перерахованих організацій і структур. Аналізуючи 

особливості розуміння експертами «У чому ж полягає соціальна 

відповідальність бізнесу», отримуємо наступну картину. 
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Рис. 3.2.Розподіл відповідей респондентів на запитання 

«У чому, на Вашу думку, полягає соціальна відповідальність бізнесу?»(у %)* 
*Сума перевищує 100%, оскільки респондент мав можливість обрати декілька варіантів відповідей 

 
Більшість експертів висловились за те, що соціальна відповідальність 

бізнесу полягає в першу чергу в поліпшенні умов праці працівників – 

74%.41% вважають, що в навчанні та розвитку працівників. Тобто, можна 

зробити висновок, що основний акцент керівники роблять на внутрішній 

відповідальності безпосередньо перед своїми працівниками. 38% опитаних 

вважають, що соціальна відповідальність полягає в турботі про споживачів і 

організації підтримки розвитку регіонів, тобто певні зовнішні прояви 

відповідальності організації. Вивчивши це питання відповідно до форм 

бізнесу, отримуємо наступні результати. 

Таблиця 3.1 
Відповіді респондентів на запитання 

«У чому, на Вашу думку, полягає соціальна відповідальність бізнесу?»в 
залежності від форми бізнесу (у %)* 

 

 Малий Середній Великий 
Поліпшення умов праці працівників 70 50 94 
Навчання/розвиток працівників 50 50 29 
Благодійна діяльність 20 25 11 
Турбота про споживачів 30 33 47 
Підтримка розвитку регіонів 40 41 35 
Участь в екологічних програмах 30 16 29 
Дотримання прав акціонерів/інвесторів 10 - 17 
Відкритість інформації про роботу підприємства  30 33 23 

*Сума перевищує 100%, оскільки респондент мав можливість обрати декілька варіантів відповідей 
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Так, на перших місцях для представників малого та середнього бізнесу 

залишається діяльність, спрямована на поліпшення умов праці й навчання 

працівників. На третє місце виходить такий аспект, як підтримка розвитку 

регіонів. На думку представників великого бізнесу, соціальна 

відповідальність у першу чергу полягає в поліпшені умов праці – 94% 

турботі про споживачів – 47% і розвитку регіонів – 35%. Простежується 

певна тенденція: чим більша форма бізнесу, тим менше бажання надавати 

відкритість інформації про роботу підприємства. 

 
Рис. 3.3. Розподіл відповідейреспондентів на запитання 

«На Ваш погляд, що означає вираз «соціальна відповідальність бізнесу» (у %)* 
*Сума перевищує 100%, оскільки респондент мав можливість обрати декілька варіантів відповідей 

 

На думку експертів, вираз «соціальна відповідальність бізнесу» 

означає: по-перше, розвиток власного персоналу й упровадження соціальних 

програм – 55%, сумлінну сплату податків, дотримання й захист прав людини 

– 43%. Тобто закономірність зберігається, на лідируючих позиціях 

залишається розуміння необхідності внутрішньої соціальної 

відповідальності, а вже потім як відповідальності перед споживачами. Від 

розуміння респондентами соціальної відповідальності перейдемо 
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безпосередньо до аналізу напрямів та заходів, які використовуються на 

підприємствах. 
 

 
 

Рис. 3.4. Розподіл відповідейреспондентів на запитання 
«Які з наступних НАПРЯМІВ соціально відповідальної діяльності 

здійснюються у Вашій організації»(у %)* 
*Сума перевищує 100%, оскільки респондент мав можливість обрати декілька варіантів відповідей 

 
 Отримані результати дозволяють провести наступне групування 

напрямків соціальної відповідальності, які характерні для бізнес-підприємств 

м. Києва. Так, перша трійка напрямків включає в себе: відповідальність щодо 

працівників організації – 76%, етичне й відповідальне ставлення до 

постачальників, споживачів і партнерів по бізнесу – 71% і сумлінну ділову 

практику – 64%. Тобто, це напрямки, які безпосередньо забезпечують 

ефективність бізнес діяльності і прибуток підприємства. У другу трійку 

потрапляють напрямки, більшою мірою спрямовані на розвиток суспільства: 

соціальна звітність та корпоративне управління – 48%, і програми з 

філантропії, благодійна та спонсорська допомога – 46%. По відношенню до 

форм бізнесу, напрямки соціальної відповідальності бізнесу розподіляються 

наступним чином: 
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Таблиця 3.2 
Відповіді респондентів на запитання 

«Які з наступних НАПРЯМІВ соціально відповідальної діяльності 
здійснюються у Вашій організації» в залежності від форми бізнесу (у %)* 

 
 Малий Середній Великий 
Відповідальність щодо працівників 
організації 

70 83 76 

Сумлінна ділова практика 60 75 58 
Етичне й відповідальне ставлення до 
постачальників, споживачів і партнерів по 
бізнесу 

60 75 76 

Програми з філантропії, благодійна та 
спонсорська допомога 

20 58 52 

Програми взаємодії з місцевим 
співтовариством 

10 25 17 

Навколишнє середовище, природоохоронна 
діяльність та ресурсозбереження 

10 41 41 

Корпоративне управління 40 41 58 
Соціальна звітність 50 50 47 

*Сума перевищує 100%, оскільки респондент мав можливість обрати декілька варіантів відповідей 
 

Згрупована нами перша трійка напрямків залишається фактично 

незмінною для різних форм бізнесу. Цікавою представляється наступна 

тенденція: чим більшою є форма бізнесу, тим частіше корпоративне 

управління розглядається як напрям соціальної відповідальності. Більшою 

мірою це характерно для великого бізнесу. Аналізуючи. дане питання через 

сферу діяльності підприємства, отримуємо наступні результати: 

Таблиця 3.3 
Відповіді респондентів на запитання 

«Які з наступних НАПРЯМІВ соціально відповідальної діяльності 
здійснюються у Вашій організації» в залежності від сфери діяльності 

(у %) 
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100 - 83 75 50 77 100 100 33 100 
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Продовження таблиці 3.3 

Сумлінна ділова 
практика 

66 50 66 25 50 66 100 100 33 87 

Етичне й відповідальне 
ставлення до 
постачальників, 
споживачів і партнерів 
по бізнесу 

66 - 66 50 50 88 100 100 66 87 

Програми з філантропії, 
благодійна та 
спонсорська допомога 

33 50 50 - - 66 - - - 87 

Програми взаємодії з 
місцевим 
співтовариством 

- - 16 - 50 - - - - 62 

Навколишнє 
середовище, 
природоохоронна 
діяльність та 
ресурсозбереження 

66 - 83 - - 11 100 - - 50 

Корпоративне 
управління 

66 50 33 50 100 33 - - - 87 

Соціальна звітність 66 - 50 25 50 55 - 100 33 62 
 

Перша трійка напрямків соціальної відповідальності бізнесу, що 

стосуються безпосередньо працівників, представлена в підприємствах різних 

форм діяльності, виняток тут становить аграрний сектор. Корпоративне 

управління як прояв соціальної відповідальності в більшій мірі властиве 

підприємствам, що належать до фінансового сектору, професійним послугам 

і промисловому виробництву. Соціальна звітність як елемент корпоративного 

управління також притаманна цим сферам діяльності, однак тут на перше 

місце виходять підприємства, зайняті виробництвом споживчих товарів. 

Імовірно, це пов'язано з безпосереднім зв'язком із споживачами. 
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Рис. 3.5. Розподіл відповідейреспондентів на запитання 
«Які з наступних соціально відповідальних ЗАХОДІВ здійснюються у Вашій 

організації / підприємстві?» (у %)* 
*Сума перевищує 100%, оскільки респондент мав можливість обрати декілька варіантів відповідей 

 
Що стосується аналізу безпосередньо соціально відповідальних 

заходів, то в основному вони представлені різними внутрішніми 

структурними компонентами, спрямованими на розвиток персоналу й 

поліпшенням роботи персоналу. Залежно від форм бізнесу заходи 

змінюються наступним чином: 
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Таблиця 3.4 
Відповіді респондентів на запитання 

«Які з наступних соціально відповідальних ЗАХОДІВ здійснюються у 
Вашій організації / підприємстві?»в залежності від форми бізнесу(у %)* 

 
 Малий Середній Великий 
Невикористання дитячої праці 80 66 76 
Існування профспілки на підприємстві 30 16 17 
Невикористання примусової праці 60 41 82 
Заборона куріння на робочому місці 50 75 76 
Захист здоров'я та безпеки працівників 50 75 82 
Розвиток власного персоналу, його навчання 60 75 94 
Можливість роботи для людей з особливими 
потребами 

10 50 35 

Розвиток системи заохочень для кращих працівників 30 83 82 
Заходи щодо поліпшення мотивації працівників 50 50 64 
Заходи по захисту навколишнього середовища 20 41 52 
Впровадження програм щодо поліпшення умов праці 30 50 47 
Залучення працівників до процесу прийняття рішень 40 58 58 
Впровадження анонімних механізмів подачі скарг для 
персоналу 

- 58 52 

Застосування принципів етичного ставлення до 
споживачів 

40 75 76 

Введення кодексу етичної поведінки 30 50 70 
Впровадження часткової зайнятості й роботи на дому 
для матерів 

10 58 64 

Безкоштовне харчування для працівників - 8 11 
Укладання колективного договору 60 66 41 

*Сума перевищує 100%, оскільки респондент мав можливість обрати декілька варіантів відповідей 
 

Для малого бізнесу основними соціально відповідальними заходами 

виступають: невикористання дитячої праці – 80%, невикористання 

примусової праці 60%, розвиток власного персоналу, його навчання й 

укладання колективного договору по 60%. 

Для середнього бізнесу виділяються такі напрями: розвиток системи 

заохочень для кращих працівників – 83%, розвиток власного персоналу, його 

навчання, захист здоров'я та безпеки працівників, заборона куріння на 

робочому місці та впровадження анонімних механізмів подачі скарг для 

персоналу по 75%. 

Для великого бізнесу: розвиток власного персоналу, його навчання – 

94%; невикористання примусової праці – 82%; Розвиток системи заохочень 

для кращих працівників і захист здоров'я та безпеки працівників – 82%; 
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застосування принципів етичного ставлення до споживачів та 

невикористання дитячої праці – 76%. Даний аналіз дозволив нам виділити 

найбільш часто використовувані соціально відповідальні заходи в різних 

формах бізнесу. Розглядаючи ці заходи залежно від часу перебування 

підприємств на ринку праці, отримуємо наступну картину: 

Таблиця 3.5 
Відповіді респондентів на запитання 

«Які з наступних соціально відповідальних ЗАХОДІВ здійснюються у 
Вашій організації / підприємстві?»в залежності від находження підприємства 

на ринку праці(у %)* 
 

 1 рік 2-5 
років 

6-10 
років 

більше 
10 

років 
Невикористання дитячої праці 100 80 80 71 
Існування профспілки на підприємстві - 40 20 17 
Невикористання примусової праці 100 60 60 64 
Заборона куріння на робочому місці 100 40 40 78 
Захист здоров'я та безпеки працівників 0 60 40 82 
Розвиток власного персоналу, його навчання 100 40 60 89 
Можливість роботи для людей з особливими 
потребами 

- - 40 39 

Розвиток системи заохочень для кращих 
працівників 

- - 60 85 

Заходи щодо поліпшення мотивації працівників 100 20 60 60 
Заходи по захисту навколишнього середовища - 40 40 42 
Впровадження програм щодо поліпшення умов 
праці 

- 40 40 46 

Залучення працівників до процесу прийняття 
рішень 

- - 60 64 

Впровадження анонімних механізмів подачі 
скарг для персоналу 

- - 20 53 

Застосування принципів етичного ставлення до 
споживачів 

- 20 60 78 

Введення кодексу етичної поведінки - 20 40 64 
Впровадження часткової зайнятості й роботи на 
дому для матерів 

- - 40 60 

Безкоштовне харчування для працівників - - 20 7 
Укладання колективного договору - 80 60 50 

 

Простежується тенденція, що для «молодого» бізнесу переважно 

характерні соціально відповідальні заходи, що знаходяться в необхідному 

для підприємницької діяльності соціально-правовому полі. Чим більше 

підприємство знаходиться на ринку праці, тим більш рівномірно 



126 
 

розподіляються соціально відповідальні заходи, в основному це стосується 

бізнес-організацій, які працюють більше 6 років. 

 

 
 

Рис. 3.6. Розподіл відповідейреспондентів на запитання 
«Наскільки Ви задоволені соціальною відповідальністю Вашої організації / 

підприємства?» (у %) 
 

Розглядаючи задоволеність респондентами соціальною 

відповідальністю свого підприємства, слід зазначити, що більшість (82%) 

задоволені або скоріше задоволені нею. Як ми вже визначили раніше, в 

основному, прояви соціальної відповідальності знаходять відображення у 

задоволенні потреб працівників. Імовірно, цим і пояснюються високі 

показники з даного питання. Аналізуючи вплив соціально-демографічних 

показників на ступінь задоволеності, спостерігаємо ряд відмінностей, а саме: 

Таблиця 3.6 
Відповіді респондентів на запитання 

«Наскільки Ви задоволені соціальною відповідальністю Вашої 
організації / підприємства?» в залежності від форми бізнесу (у %) 

 

 Малий Середній Великий 
Задоволений 20 50  52  
Скоріше задоволений 50 42  29  
Скоріше не задоволений 20 8  11  
Повністю не задоволений - - 8 
Важко відповісти 10  - - 
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При тому, що загальна ступінь задоволеності соціальною 

відповідальністю залишається досить високою, можна спостерігати, що 20% 

представників малого бізнесу швидше не задоволені нею, а 10% з них не 

змогли висловити своє ставлення до даного питання. У великому бізнесі 

також проявляється рівень незадоволеності – 17%, імовірно, це пов'язано з 

кращим розумінням експертами критеріїв соціальної відповідальності. 
 

Таблиця 3.7 
Відповіді респондентів на запитання 

«Наскільки Ви задоволені соціальною відповідальністю Вашої 
організації / підприємства?» в залежності від перебування підприємства на 

ринку праці (у %) 
 

 1 рік 2-5 років 6-10 
років 

більше 
10 років 

Задоволений - - 40 53 
Скоріше задоволений - 80 20 35 
Скоріше не задоволений 100 20 20 7 
Повністю не задоволений - - - 3 
Важко відповісти - - 20 - 

 

Розглядаючи ступінь задоволеності залежно від часу перебування 

організації на ринку праці, отримуємо наступні дані. Абсолютна більшість 

експертів, які належать до молодого бізнесу, не задоволені соціальною 

відповідальністю своїх організацій. Це співвідноситься з виявленими нами 

раніше особливостями використання соціально відповідальних заходів, які 

знаходяться переважно в законодавчому полі. Простежується чітка 

тенденція: чим більше організація перебуває на ринку праці, тим вищим є 

ступінь задоволеності; найбільш яскраво це простежується на прикладі 

сталого бізнесу, що знаходиться на ринку праці більше 10 років. 

Таблиця 3.8 
Відповіді респондентів на запитання 

«Наскільки Ви задоволені соціальною відповідальністю Вашої 
організації / підприємства?» в залежності від статі респондента (у %) 

 Чоловіча Жіноча 
Задоволений 35  50  
Скоріше задоволений 35  40  
Скоріше не задоволений 23  4  
Повністю не задоволений 5 - 
Важко відповісти - 4  
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Аналіз гендерного аспекту задоволеності соціальною відповідальністю 

дозволив визначити, що чоловіки меншою мірою висловлюють задоволеність 

цим аспектом, аніж жінки. 29% чоловіків-управлінців висловилися про те, що 

незадоволені соціальною відповідальністю своєї організації. 

У теоретичних розділах дисертаційної роботи ми розмежували поняття 

«соціальна відповідальність» та «корпоративна соціальна відповідальність» 

(КСВ). Оскільки перше поняття більш широке та охоплює різні сфери 

функціонування суспільства, а КСВ перш за все знаходить відображення в 

діяльності бізнесових підприємств. Особливості розуміння КСВ особами, які 

безпосередньо займаються управлінням підприємствами, мають досить 

вагомий вплив на практики її втілення. Отже, представники різних сфер 

бізнесу вкладають в КСВ наступний зміст: 

Таблиця 3.9 
Відповіді респондентів на запитання 

«Зазначте, чи згодні Ви з наведеними нижче твердженнями щодо 
корпоративної соціальної відповідальності» (у %)* 

 
КСВ є складовою корпоративного управління 64 
Відповідальне підприємство /організація – це компанія, що дотримується 
законодавства про працю і охорону навколишнього середовища 

51 
 

КСВ включає заходи для захисту навколишнього середовища 33 
КСВ – це скоріше обов'язок для великих компаній, ніж підприємств 
малого та середнього бізнесу 

30 

КСВ може збільшити прибутки 20 
Підприємства малого та середнього бізнесу можуть впроваджувати КСВ за 
умов підтримки соціальних проектів державою чи іншими інституціями 

17 

КСВ мотивована зв'язками із громадськістю й маркетинговими 
міркуваннями 

17 

КСВ є еквівалентом благодійності 15 
КСВ – це дороге й витратне поняття 12 
КСВ більш важлива для сфери виробництва, ніж для сфери 
обслуговування 

5 

КСВ більш важлива для компаній із розвинених країн, ніж для компаній із 
країн, що розвиваються 

- 

*Сума перевищує 100%, оскільки респондент мав можливість обрати декілька варіантів відповідей 
 

Як було визначено раніше, ряд експертів розглядали соціальну 

відповідальність як елемент корпоративного управління. У випадку з 

розумінням КСВ дана характеристика виходить на перше місце – 64%, що 
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підтверджує теоретичні напрацювання, розглянуті нами в попередніх 

розділах. На другому місці знаходиться розуміння КСВ як діяльності 

компанії, що дотримується законодавства про працю й охорону 

навколишнього середовища – тобто виконання соціально-правових 

зобов'язань. Слід зазначити, що ніхто з експертів не визначив КСВ у якості 

більш важливої для компаній із розвинених країн, ніж для компаній із країн, 

що розвиваються. Це певною мірою свідчить про розуміння українськими 

бізнесменами важливості даного напрямку для України.  

У залежності від форми бізнесу отримуємо наступні результати: 

Таблиця 3.10 
Відповіді респондентів на запитання 

«Зазначте, чи згодні Ви з наведеними нижче твердженнями щодо 
корпоративної соціальної відповідальності» в залежності від форми бізнесу 

(у %)* 
 

 Малий Середній Великий 
КСВ – це дороге і витратне явище 20 25 0 
КСВ – це скоріше обов'язок для великих компаній, 
ніж підприємств малого та середнього бізнесу 

30 16 41 

Підприємства малого та середнього бізнесу можуть 
впроваджувати КСВ за умов підтримки соціальних 
проектів державою чи іншими інституціями 

20 25 11 

Відповідальне підприємство / організація – це 
компанія, що дотримується законодавства про 
працю й охорону навколишнього середовища 

10 58 70 

КСВ може збільшити прибутки 10 33 17 
КСВ є складовою корпоративного управління 40 75 70 
КСВ є еквівалентом благодійності 10 16 17 
КСВ включає заходи для захисту навколишнього 
середовища 

10 33 47 

КСВ більш важлива для сфери виробництва, ніж для 
сфери обслуговування 

10 - 5 

КСВ мотивована зв'язками із громадськістю і 
маркетинговими міркуваннями 

20 16 17 

*Сума перевищує 100%, оскільки респондент мав можливість обрати декілька варіантів відповідей 
 

Простежується тенденція розгляду КСВ представниками малого й 

середнього бізнесу як дорогого й витратного явища, для великого бізнесу 

таке розуміння не характерно. У цьому контексті цікавим є факт, що 41% 

представників великого бізнесу визначають КСВ скоріше як обов'язок для 

великих компаній, ніж підприємств малого та середнього бізнесу. Для 
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середнього й великого бізнесу уявлення КСВ як складової корпоративного 

управління є більш характерним, ніж для малого. Так само, як і розгляд КСВ 

як форми захисту навколишнього середовища. 

Таблиця 3.11 
Відповіді респондентів на запитання 

«Зазначте, чи згодні Ви з наведеними нижче твердженнями щодо 
корпоративної соціальної відповідальності» в залежності від перебування 

на ринку праці (у %)  
 

 1 рік 2-5 
років 

6-10 
років 

більше 
10 років 

КСВ – це дороге й витратне явище - 20  40  7  
КСВ – це скоріше обов'язок для великих компаній, 
ніж підприємств малого та середнього бізнесу 

100  - 40  32  

Підприємства малого та середнього бізнесу 
можуть впроваджувати КСВ за умов підтримки 
соціальних проектів державою чи іншими 
інституціями 

- 20  20 17  

Відповідальне підприємство /організація – це 
компанія, що дотримується законодавства про 
працю й охорону навколишнього середовища 

- - - 71  

КСВ може збільшити прибутки - 20  - 25  
КСВ є складовою корпоративного управління - 60  40  71 
КСВ є еквівалентом благодійності - 20  20  14  
КСВ включає заходи для захисту навколишнього 
середовища 

- - 20  42  

КСВ більш важлива для сфери виробництва, ніж 
для сфери обслуговування 

- - 20  3  

КСВ мотивована зв'язками із громадськістю й 
маркетинговими міркуваннями 

- - 40  17  

 
У даному випадку ми спостерігаємо, що чим більше компанія 

перебуває на ринку праці, тим частіше керівництво розглядає корпоративну 

соціальну відповідальність як складову корпоративного управління. Для 

молодого бізнесу розуміння КСВ зводиться до розгляду її як обов'язку для 

великих компаній, аніж для підприємств малого та середнього бізнесу. Для 

сталого бізнесу, що функціонує понад 10 років, поряд із розумінням КСВ в 

управлінні акцентується увага на законодавчому полі. 

Про актуальність дотримання принципів корпоративної соціальної 

відповідальності свідчить те, що більшість експертів – 91 – вважають це 
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вкрай необхідним явищем, що детермінує вивчення й розвиток КСВ в галузі 

управління компаніями різного типу спрямованості.  

 
 

Рис. 3.7. Розподіл відповідейреспондентів на запитання 
«Наскільки необхідне, на Ваш погляд, дотримання принципів корпоративної 

соціальної відповідальності?» (у %) 
 

Як ми визначали раніше, одним із основних показників КСВ компаній є 

публікація соціальних звітів щодо своєї діяльності, отже, доцільним є аналіз 

стану даного явища. Згідно з отриманими даними, трохи більше половини 

компаній використовують у практиці своєї діяльності публікацію соціальних 

звітів. Як було визначено раніше, досить великий відсоток управлінців 

розглядає соціальну відповідальність у ракурсі турботи про своїх 

працівників, а не відповідальності перед суспільством. За результатами 

дослідження трохи більше половини (51%) опитаних практикують 

публікацію соціальних звітів щодо своєї діяльності для широкого кола 

зацікавлених сторін 
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Рис. 3.8. Розподіл відповідейреспондентів на запитання  

«Чи практикує Ваше підприємство / організація публікацію соціальних звітів 
щодо своєї діяльності для широкого кола зацікавлених сторін?» в залежності 

від форми бізнесу в (у %) 
 

Як бачимо, публікація соціальних звітів переважно характерна для 

представників компаній середнього і великого бізнесу. 

 
 

Рис. 3.9. Розподіл відповідейреспондентів на запитання  
«Чи практикує Ваше підприємство / організація публікацію соціальних звітів 
щодо своєї діяльності для широкого кола зацікавлених сторін?» в залежності 

від перебування підприємства на ринку праці (у %) 
 

Простежується чітка тенденція: чим довше підприємство знаходиться 

на ринку праці, тим вищий відсоток публікації соціальних звітів. Для 
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компаній, що працюють у бізнес-середовищі м. Києва до 5-ти років, 

соціальна звітність не є характерною рисою їх діяльності. 
 

 
 

Рис. 3.10. Розподіл відповідейреспондентів на запитання 
 «Чи практикує Ваше підприємство /організація публікацію соціальних звітів 
щодо своєї діяльності для широкого кола зацікавлених сторін?»залежно від 

сфери діяльності (у %) 
 

Соціальні звіти як прояв корпоративної соціальної відповідальності 

більшою мірою характерні для компаній, що працюють у сфері транспорту, 

телекомунікації, фінансового сектора й професійних послуг.  

Соціологічна оцінка соціальних звітів являє собою необхідний 

інструмент для підтвердження соціальної відповідальності компанії та 

формування необхідного зворотного зв'язку між бізнесом і суспільством. 

Отже, актуальним виявляється аналіз індикаторів, на відповідність яким, на 

думку управлінців, є необхідність оцінювати соціальну звітність. 
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Рис. 3.11.Розподіл відповідейреспондентів на запитання 

«Оберіть із запропонованих індикаторів ті, які б Ви використали для оцінки 
соціальних звітів? (у %) 

 

На думку експертів, соціальна звітність повинна оцінюватись на 

відповідність стандартам якості – 61%, сплати податків – 53% і дотримання 

міжнародних та національних стандартів у сфері діяльності організації й 

програм з охорони здоров'я – по 48%. Цікавим є факт розуміння необхідності 

використання стандартів при оцінці звітності. Це вказує на актуальність 

проведення соціального аудиту звітів, який ґрунтується на міжнародних і 

національних соціальних стандартах. 

Таблиця 3.11 
Відповіді респондентів на запитання 

«Оберіть із запропонованих індикаторів ті, які б Ви використали для 
оцінки соціальних звітів?» в залежності від форми бізнесу (у %)* 

 Малий Середній Великий 
Сплата податків 70 58 41 
Дотримання міжнародних та національних 
стандартів у сфері діяльності організації 

30 50 58 

Дотримання стандартів якості продукції (послуг) 60 33 82 
Охорона навколишнього середовища  30 50 47 
Освітні програми для персоналу 20 58 47 
Нефінансові заохочення працівників 10 75 35 
Програми з охорони здоров’я 40 50 52 
Взаємодія із зацікавленими сторонами - 33 17 
Благодійні та спонсорські проекти 40 50 47 
Соціально-економічний розвиток регіону 30 50 41 
Культурний розвиток регіону 10 16 29 
*Сума перевищує 100%, оскільки респондент мав можливість обрати декілька варіантів відповідей 
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Для представників малого бізнесу, на відміну від великого, основою 

для оцінки соціальних звітів повинен стати аналіз сплати підприємством 

податків – 70%. Для середнього бізнесу цей індикатор також є актуальним, 

проте на перше місце для цієї форми бізнесу виходять нефінансові 

заохочення працівників – 75%. Для управлінців у сфері великого бізнесу 

основними індикаторами є: дотримання стандартів якості продукції або 

послуг – 82% і дотримання міжнародних та національних стандартів у сфері 

діяльності організації – 58%. 

У теоретичних розділах дисертаційного дослідження ми акцентували 

увагу на актуальності соціологічної оцінки та моніторингу соціальної 

звітності компаній як дієвого механізму корпоративного управління та 

підвищення ефективності функціонування компаній. Думки експертів щодо 

даного положення розподілилися наступним чином. 
 

 
 

Рис. 3.12. Розподіл відповідейреспондентів на запитання «Як Ви вважаєте, 
такі заходи, як зовнішня оцінка та моніторинг, можуть проводитися для 

аналізу соціальної звітності з корпоративної соціальної відповідальності?»  
(у %) 

 
Більшість експертів, які займаються управлінням компаніями різної 

форми діяльності, позитивно оцінили можливості використання 
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моніторингових та оціночних досліджень для аналізу соціальної звітності – 

70,2%. Це ставлення актуалізує розробку соціальних індикаторів для аналізу 

звітності. 

Таблиця 3.12 
Відповіді респондентів на запитання 

«Як Ви вважаєте, такі заходи, як зовнішня оцінка та моніторинг, можуть 
проводитися для аналізу соціальної звітності з корпоративної соціальної 

відповідальності?» в залежності від сфери діяльності (у %) 
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Так 100 50 66 - - 22 100 - - 37 
Скоріше так, ніж ні - - 16 50 100 33 - - 66 37 
Скоріше ні, ніж так - 50 16 25 - 11 - - 33 12 
Ні - - - 25 - 11 - 100 - - 
Важко відповісти - - - - - 22 - - - 12 

 
Представники фінансового, промислового й транспортного секторів 

бізнес-діяльності, у переважній більшості згодні з використанням зазначених 

механізмів для оцінки соціальних звітів. Швидше негативно по відношенню 

до оцінки та моніторингу відносяться представники аграрного сектора, 

торгівлі і виробництва споживчих товарів. Проте варто відзначити, що саме 

ці сфери діяльності не практикують публікацію соціальних звітів щодо своєї 

діяльності, що може спричиняти неприйняття оціночних механізмів для 

аналізу звітності. 

Таким чином, проведене експертне опитування дозволило підтвердити 

актуальність соціологічного дослідження практик корпоративної соціальної 

відповідальності. Для представників бізнес-структур м. Києва ці практики 

можна поділити на дві категорії. Внутрішні практики соціальної 

відповідальності компаній, які в першу чергу спрямовані на розвиток 
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потенціалу та задоволення потреб працівників. І зовнішні практики, які 

полягають у допомозі розвитку регіонів, благодійній діяльності та участі в 

різного роду соціальних програмах, спрямованих на підвищення соціального 

престижу компаній.  

Простежується взаємозалежність у розумінні необхідності практик 

КСВ від форм бізнесу й часу знаходження компанії на ринку праці. Чим 

старша компанія й більша форма бізнесу, тим вагомішу цінність в очах 

управлінців мають принципи й практики корпоративної соціальної 

відповідальності. Примітним є висока ступінь розгляду соціальної 

відповідальності як елементу корпоративного управління. Керівники 

компаній високо оцінюють необхідність КСВ для розвитку бізнесу в Україні, 

імовірно, це й пояснює високу зацікавленість експертів в оцінці та 

моніторинзі стану КСВ.  

Дослідження дозволило визначити, що трохи більше половини 

компаній, у яких працюють опитані експерти, використовують у своїй 

діяльності практики публікацій соціальних звітів, більшою мірою це 

характерно для середнього та великого бізнесу.  

Експертами позитивно були оцінені можливості проведення оціночних 

та моніторингових досліджень соціальних звітів, оскільки це дозволяє як 

підтвердити достовірність самих звітів, так і підвищити ефективність 

корпоративних практик звітності. Основними індикаторами за оцінкою 

звітностей можуть слугувати як різного типу соціальні стандарти, так і 

індикатори, що стосуються внутрішніх проявів соціальної відповідальності.  

Отримані результати актуалізували необхідність якісної соціологічної 

оцінки корпоративних соціальних звітів, які публікуються компаніями, 

теоретичний алгоритм оцінки яких був запропонований у другому розділі 

дисертації. Таким чином, соціальний звіт, як один із основних зовнішніх 

проявів КСВ, представляється як комплексний документ, що підлягає 

соціологічному аналізу, оцінка якого дозволить вивчити, які практики 
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корпоративної соціальної відповідальності більш повно представлені в 

українському бізнесовому просторі. 

 

 

3.2. Соціальна звітність компаній в системі оцінки практик 

корпоративної соціальної відповідальності 

 

Соціальна відповідальність, за сучасним трактуванням, відображає 

специфіку соціальних відносин, які виникають у всіх сферах людської 

діяльності. У тому числі у виробничій, підприємницькій, де взаємозв’язки 

між людьми, колективами засновані на свідомому ставленні до вчинків, які 

здійснюються у відповідності до потреб суспільства й окремої особистості. 

В останні кілька років чи не найактуальнішою для вітчизняної бізнес-

спільноти стала тема соціальної відповідальності корпорацій. Соціальна 

відповідальність відноситься до числа таких проблем, інтерес до яких ніколи 

не знижується, але її розуміння багато в чому залежить від змін, що 

відбуваються в суспільстві. Соціально-економічний прогрес, розширення 

соціальних зв’язків між людьми, зростання особистісних сил людини 

розширюють межі її відповідальності. Це дає імпульс підвищенню 

відповідальності суспільства за створення умов для розвитку кожної 

особистості, всебічної реалізації її здібностей. На сайтах національних 

організацій періодично публікуються нефінансові звіти та розкриваються 

положення кадрової політики. Кожна українська компанія може обирати для 

себе структуру соціального звіту в залежності від виробничої необхідності та 

етапів розвитку моделі соціальної відповідальності бізнесу (СВБ).  

Беручи до уваги нетривалу традицію надання соціальної звітності, 

вітчизняні організації обережно ставляться відкриття даних стосовно 

соціальних характеристик власної діяльності. Документі однозначно 

відрізняються як за обсягами представлених матеріалів, так і за масштабом 

розгляду даних. Найбільш розповсюдженими компонентами соціального 
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звіту в національних компаніях є сприятливі умови для трудової діяльності 

та розвиток соціального капіталу, охорона навколишнього середовища, 

філантропія, взаємодія з місцевим товариством. Соціальна звітність 

корпорацій є найважливішою складовою частиною соціальної 

відповідальності бізнесу. 

З огляду на низький показник чисельності організацій, які надають 

інформацію про корпоративну соціальну відповідальність, соціальна 

звітність в Україні перебуває на рівні становлення й має значний незадіяний 

потенціал. У країні окреслилася частка організацій, що займають лідируючі 

позиції у сфері соціального звітування, які окреслюють напрямок розвитку 

даного процесу.  

У вітчизняній нефінансовій звітності й досі домінує описовість – 

надання основних даних без зазначення кількісних та вартісних показників, 

які дають можливість проаналізувати ефективність капіталовкладень у 

соціальний капітал та вплив від реалізації цих заходів. Без кількісних 

показників складно надати верифіковану інформацію про функціонування 

організації та оцінити її зусилля щодо інвестування в освіту, навички 

робітників. Показники, що представлені у звітах, переважно є частковими й 

несистемними, відображаються без кількісного звітування, а отже, організації 

не мають можливості отримати позитивні ефекти від корпоративної 

соціальної відповідальності. 

Однією із перших цілей для більшості національних організацій, 

безперечно, є сталий розвиток, а також виведення компаній із економічної 

кризи. Тим не менш, деякі компанії в Україні виділяють ресурси й час на 

підготовку своїх перших звітів зі сталого розвитку, підтримуючи традицію, 

котра запроваджується протягом останніх десяти років компаніями Західної 

Європи й інших країн світу [155]. Така тенденція полягає в тому, що компанії 

приділяють додаткову увагу корпоративній соціальній відповідальності 

перед суспільством. Інформація до звітів подається компаніями не за всіма 

пунктами міжнародних стандартів. Відповідно до існуючого законодавства 
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будь-яка організація має право самостійно обирати нормативну базу для 

складання звіту.  

В Україні найбільш часто використовуються дві нормативні бази 

звітності: Глобальна ініціатива зі звітності (Global Reporting Initiative) і 

Глобальна угода Організації Об’єднаних Націй (United Nations Global 

Compact) [155]. Але при цьому переважна більшість невеликих та середніх 

вітчизняних підприємств не розробляють соціальні звіти за окремими 

напрямками. Однією з причин ненадання інформації є відсутність узгодженої 

з міжнародними стандартами форми соціального звіту. 

Соціальна звітність корпорацій є найважливішою складовою системи 

соціальної відповідальності бізнесу. У науковій літературі немає 

загальноприйнятого визначення корпоративної соціальної звітності. До того 

ж у різних дослідженнях розглядаються синонімічні поняття: «нефінансова 

звітність», «соціально відповідальна звітність», «соціальна звітність», 

«соціальна та екологічна звітність».  

На нашу думку, корпоративну соціальну звітність можна визначити як 

складну систему інформації, що відображає не тільки благодійні та 

спонсорські програми компанії, але й будь-які інші соціально значущі 

аспекти її діяльності, які можуть спричинити суттєві наслідки для самої 

компанії, споживачів її продукції, акціонерів, державних органів, 

контрагентів чи будь-яких інших, пов'язаних із нею груп суспільства. 

Природно, що ведення нефінансової звітності сприяє й розвитку відносин із 

інвесторами, у якості яких найчастіше виступають державні організації або 

структури з державною участю. Доступність інформації не тільки про 

фінансову, а й про екологічну й соціальну діяльність компанії дозволяє 

інвесторам провести ретельний аналіз ризиків і збільшує ймовірність 

інвестування в компанію та її проекти [156]. Проте соціальний звіт 

корпорацій – це не просто звіт кількісних і якісних показників їх громадської 

діяльності [157]. У сучасній зарубіжній практиці соціальні звіти 

корпоративних структур створюються не за довільними програмами, а 
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відповідно до міжнародних стандартів, що визначають зміст звіту, його 

структуру, порядок збору даних та їх обробки.  

Підготовлені корпораціями відповідно до міжнародних стандартів 

соціальні звіти відображають цілі їх соціальної політики, систему 

координації й управління її реалізації, загальні показники діяльності 

корпорацій у частині трудових відносин, безпеки праці, охорони здоров'я 

персоналу, охорони і відновлення навколишнього середовища, зміст 

соціальних програм і взаємин із зовнішніми контрагентами [156].  

Вітчизняні компанії наводять власні визначення поняття «соціальної 

відповідальності бізнесу», зокрема, "ДТЕК" визначає, що СВБ – це філософія 

довгострокового розвитку, яка дозволяє гармонійно поєднувати успішний 

бізнес із базовими загальнолюдськими цінностями й враховувати пріоритети 

національного розвитку; компанія "СКМ" – це форма структуризації 

відносин між бізнесом і суспільством; компанія "Оболонь" – це гармонійне 

співіснування, взаємодія та постійний діалог із суспільством [157]. Так чи 

інакше, а соціальна звітність дає конкретизоване й структуроване уявлення 

про соціально відповідальну діяльність бізнесу, включаючи й ті її види, які 

не піддаються кількісному вимірюванню.  

Для контент-аналізу були відібрані соціальні звіти українських 

компаній: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», СКМ, Метінвест, Інтерпайп, 

Воля, Ернст енд Янг, Київстар, Life, Оболонь, Clever group, NSI Pickard, BiDi 

Груп, Фокстрот. Звітні матеріали були взяті на офіційних сайтах компаній 

[158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165]. Соціальні звіти представлених 

компаній займають перші рядки в рейтинзі найбільш відповідальних в 

Україні. Перелічені компанії можна відразу класифікувати на дві групи: ті, 

які займаються виробництвом (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», СКМ, 

Метінвест, Інтерпайп) й ті, які займаються наданням послуг. Контент-аналіз 

показав, що загальна структура соціального звіту будь-якої компанії включає 

в себе чотири основних елементи [166]: 
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1) надання загальних відомостей про компанію, основні досягнення 

минулого року;  

2) звернення керівництва компанії з метою надання загальних 

відомостей і, можливо, для інформування про керівництво;  

3) основна частина соціального звіту; 

4) заключна частина звіту, яка включає в себе зведені таблиці 

основних показників за рік і план подальшого розвитку. 

Основна частина соціального звіту включає в себе такі блоки: 

- екологія, 

- освіта, 

- соціальний захист / забезпечення, 

- соціально-економічний розвиток регіону, 

- культурний розвиток регіону, 

- допомога людям із проблемних соціальних груп, 

- взаємодія зі стейкхолдерами, 

- боротьба з корупцією, 

- формування культури ділової поведінки, 

- благодійність, 

- волонтерський рух, 

- спорт. 

Таким чином, можна говорити про те, що керівництвом українських 

компаній усвідомлюється й береться за основу зарубіжна структура 

складання соціального звіту. Але при цьому необхідно зазначити, що деякі 

компанії в основній частині звіту окремі пункти пропускають. Створюється 

враження, що надаються тільки ті дані, які вигідні для даної організації, інша 

інформація - замовчується. Крім того, не можна говорити навіть приблизно й 

про однакову кількість сторінок у соціальних звітах. Оскільки в матеріалах 

промислових підприємств представлена інформація обсягом у середньому 65 

сторінок, а організації, які надають ті чи інші послуги, обсяг звіту 

знаходиться в середньому в межах 15-25 сторінок. Напевно, це пов’язано з 
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тим, що промислові підприємства більше витрачають фінансових засобів на 

соціальні зобов’язання, ніж компанії непромислові.  

Аналіз змісту соціальних звітів показав наступне: по-перше, на 

першому місці для кожної із компаній стоїть вигідність тієї чи іншої наданої 

інформації; по-друге, структурної організації звіту дотрималися тільки 5 

компаній із 13. Саме вони надали інформацію за всіма частинами звітної 

форми. Це компанії: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Воля, Метінвест, 

СКМ, Інтерпайп. Таким чином, ми бачимо, що тільки одна невиробнича 

компанія надає повний спектр соціальної інформації. А виробничі компанії, 

можливо, довше займаються наданням даних звітів і вже змогли виробити 

власну стратегію на підставі аналізу зарубіжного досвіду написання 

соціального звіту.  

Проаналізувавши представлені соціальні звіти, можна сказати, що 

немає жодної компанії, звіт якої висвітлює всі пункти соціального звіту за 

міжнародними стандартами. Але при цьому найбільш соціально 

відповідальними є такі організації, як: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 

СКМ, Метінвест, Воля, Оболонь. Найменша кількість інформації подано 

компанією NSI Pickard.  

Проаналізуємо спрямованість соціальної звітності в залежності від 

сфери діяльності компанії.  

Усі виробничі організації велику увагу приділяють таким блокам-

темами соціального звіту [166]:  

- екологія;  

- освіта;  

- соціальний захист / забезпечення;  

- соціально-економічний розвиток регіону;  

- формування культури ділової поведінки;  

- спорт.  
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Можливо, дані категорії найбільш висвітлені, тому що створюють і 

зміцнюють імідж компаній. Наступними за рівнем висвітлення даними 

компаніями є такі теми:  

- взаємодія зі стейкхолдерами;  

- боротьба з корупцією;  

- благодійність;  

- волонтерський рух.  

Слід зазначити, що тільки компанія Метінвест у соціальному звіті 

надала дані про те, що вона займається культурним розвитком регіону 

(відновлення історичних пам’яток та культурних традицій). У результаті 

контент-аналізу було виявлено, що не всі компанії допомагають соціально 

незахищеним верствам населення (наприклад, ПАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг», Метінвест). Проте, цікавим став той факт, що містоутворююче 

підприємство ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» може собі дозволити 

займатися житловими програмами для своїх співробітників. А також 3 із 4 

компаній займаються зовнішніми освітніми програмами, оскільки їх 

діяльність не настільки освітлена, їм потрібно самим займатися просвітою 

спільноти. 

Таким чином, можна зробити висновок, що великі виробничі компанії у 

своїх звітах більше уваги приділяють проблемам екології, освіти, розвитку 

регіону, а також зовнішнім аспектам взаємодії з місцевим співтовариством. 

Але при цьому дана категорія компаній мало уваги приділяє культурному 

розвитку регіону, що за певних обставин може мати негативні наслідки. 

Проаналізуємо соціальні звіти невиробничих компаній (сфера послуг). 

Усі підприємства даного типу приділяють велику увагу таким блокам-темам 

соціального звіту:  

- екологія (але при цьому це скоріше не глобальний рівень, а різні 

програми «Еко-офіс», або ж суботники), 

- освіта (крім перепідготовки кадрів, важливим аспектом даного блоку 

є освітні проекти, які інформують про діяльність компанії), 
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- соціальний захист / забезпечення, 

- допомога соціально незахищеним верствам населення.  

Слід зазначити, що компанії приділяють увагу не тільки своїм 

співробітникам, які потрапляють під цю категорію. Найчастіше організація 

вибирає певну категорію людей із проблемної соціальної групи (діти-сироти, 

інваліди тощо).  

Наступними за рівнем освітленості та надання інформації є:  

- боротьба з корупцією, 

- формування культури ділової поведінки, 

- благодійність, 

- волонтерський рух, 

- спорт. 

Слід також зазначити, що тільки компанії BiDiГруп і Воля відзначили у 

звітах, що займаються соціально-економічним розвитком регіону. 

Важливим аспектом у соціальних звітах даної категорії компаній є 

також недостатня інформативність. Оскільки кожна з них намагається 

написати якомога більше інформації за одним критерієм соціальної звітності, 

але при цьому тільки побіжно торкається іншого. Крім того, велика увага 

приділяється скоріше зовнішнім аспектам взаємодії та розвитку, що може 

бути пов'язано зі специфікою діяльності компаній, а також бажанням 

закріпитися на ринку послуг і створити собі позитивний імідж в очах 

споживачів.  

Таким чином, можна зробити загальний висновок щодо наданої 

інформації компаніями, які займаються наданням послуг, що їх соціальні 

звіти набагато менші за обсягом і надають велику інформацію про 

економічно менш витратні категорії звіту. Особливостями соціальних звітів 

невиробничих компаній є:  

- відсутність інформації про житлові програми для своїх 

співробітників, тому що чисельність співробітників набагато менша і немає 

необхідності в будівництві власного житла для забезпечення працівників;  
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- за специфікою своєї діяльності даний тип компаній не може в 

рамках екології на достатньому рівні займатися економією ресурсів і 

природоохоронними програмами;  

- компанії приділяють увагу і зовнішнім освітнім проектам, але 

тільки у сфері залучення до своєї діяльності студентів, молодих людей. 

Таким чином, вони допомагають їм у розвитку і займаються просвітницькою 

діяльністю;  

- невелика кількість звітів, у яких було представлено інформацію про 

взаємодію зі стейкхолдерами, оскільки для цієї групи організацій цей 

показник не є вирішальним;  

- спортивній діяльності приділяється значна увага, що теж відіграє 

важливу роль як для формування іміджу, так і для корпоративного духу, 

єдності, об'єднання. Потрібно зазначити, що кожна організація вибирає для 

себе той чи інший вид спорту, але найчастіше – це футбол. Імовірно, це 

пов'язано з його популярністю в Україні і, таким чином, компанія 

об'єднується не тільки зсередини, але і зовні з місцевим співтовариством. Але 

все ж бувають винятки у виборі виду спорту через специфіку території, на 

якій працює компанія (якщо, наприклад, історично там розвивався хокей, 

художня гімнастика).  

Таким чином, можна сказати, що в ході контент-аналітичного 

дослідження було виявлено, що соціальні звіти можна розділити на дві 

категорії залежно від сфери, у якій діє компанія. Важливим виявилося те, що 

компанії мають право самостійно обирати пункти, які повинні міститися в 

соціальному звіті, що зумовлено законодавством України. Позитивним же є 

те, що соціальні звіти складені зрозуміло, з ілюстраціями й процентними 

співвідношеннями, також добре, що компаніями надається динаміка змін 

(порівняння з попереднім роком).  

Треба відзначити, що з кожним роком усе більше компаній 

намагаються представити соціальні звіти, складені за міжнародними 

стандартами АА, GRI та іншими, що дає можливість не тільки порівнювати 
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структуру звітів між українськими компаніями, а й проводити порівняння з 

закордонними організаціями тієї ж типологічної групи.  

Отже, ми маємо декілька великих компаній, які почали впроваджувати 

у  своїй діяльності загальну інтеграцію за допомогою друку узагальненого 

звіту, в якому відображаються всі компоненти ефективності, – традиційній 

фінансовій, економічній, екологічній і соціальній. Можна очікувати, що 

об’єднання сучасних засобів отримання та вивчення інформації й зростання 

затребуваності у таких даних від стейкхолдерів, що які потребують 

ґрунтовного висвітлення даних, буде сприяти вдосконаленню розкритих 

закономірностей та утворенню універсальної соціальної звітності нового 

рівня, що відображатиме результативність компаній.  

Зважаючи на те, що норми використовуються добровільно, а 

організації не обмежені у обранні аспектів для нефінансового звіту, дозволяє 

їм відображати у звітах тільки вигідну для себе інформацію й уникати тих 

даних, які представляють компанію у негативному світлі. Так, однією з 

найбільш значних проблем, що стоять перед українськими комерційними 

компаніями, є корупція, при цьому у звітах про сталий розвиток, 

підготовлених українськими компаніями, міститься надзвичайно мало 

інформації про те, які заходи вживають компанії у зв'язку з цим.  

Компанії СКМ та Метінвест протягом кількох останніх років посідають 

перші місця у рейтингах найбільш соціально відповідальних компаній [167]. 

Їх соціальна звітність майже повністю відповідає міжнародним стандартам. 

Тому варто було б для створення єдиної форми нефінансового звіту взяти за 

основу документи саме цих компаній. 

Розглянемо динаміку відображення складових елементів корпоративної 

соціальної відповідальності в соціальних звітах крупних українських 

компаній. Для порівняння були відібрані звіти за 2010-2014 рр. (у залежності 

від частоти підготовки компаніями нефінансової звітності), зокрема, 

документація таких організацій: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», СКМ, 

Метінвест, Інтерпайп, Воля, Ернст енд Янг, Київстар, Оболонь, Фокстрот. 
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Компанії Life, Clevergroup, NSIPickard, BiDi груп хоча і представляли свої 

звіти у 2010 році, у подальшому припинили випуск соціальних звітів, отже, 

ми не можемо брати їх для порівняльного аналізу. Усі нефінансові звіти були 

представлені у вільному доступі на офіційних сайтах компаній. Для 

порівняльного аналізу реалізації елементів корпоративної соціальної 

відповідальності необхідно розподілити компанії за сферами діяльності: 

виробнича (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», СКМ, Метінвест, Інтерпайп, 

Оболонь) та невиробнича (Воля, Ернст енд Янг, Київстар, Фокстрот).  

Проаналізувавши загальну структуру представлених соціальних звітів, 

можна зробити висновок, що компанії продовжують працювати над 

удосконаленням своєї композиції представлення інформації. Усі компанії 

відобразили чотири складові елементи нефінансового звіту: надання 

загальних відомостей про компанію, звернення керівництва, основна частина 

звіту, яка, у свою чергу, включає в себе низку блоків інформації, заключна 

частина звіту, яка включає в себе зведені таблиці основних показників за рік і 

плани подальшого розвитку. Як було запропоновано у попередніх доробках 

[168], основну частину нефінансового звіту ми будемо аналізувати 

наступними блоками: екологія, освіта, соціальний захист/забезпечення, 

соціально-економічний розвиток регіону, допомога людям із проблемних 

соціальних груп, взаємодія зі стейкхолдерами, боротьба з корупцією, 

формування культури ділової поведінки, благодійність, волонтерський рух, 

спорт. 

Порівняльний аналіз нефінансових звітів (табл. 1) показав, що кожна 

компанія на перше місце ставить вигідні для неї елементи корпоративної 

соціальної відповідальності, тим самим зменшуючи обсяг інформації про 

мало реалізовані складові КСВ. Особливістю звітів виробничих компанії є 

участь у допомозі людям з проблемних соціальних груп, чого у попередніх 

звітах майже не відображалося; відмова від представлення такого напрямку 

як «спорт», хоча раніше він відображався в усіх звітах; нефінансові звіти 
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скоротилися за обсягом та стали більш ілюстративними (використання схем, 

таблиць, діаграм, ілюстрацій, фото). 

Таким чином, на сьогоднішній день виробничі компанії висвітлюють 

майже всі складові елементі корпоративної соціальної відповідальності, 

окрім спорту. Хоча поза полем зору компаній ПАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг», Інтерпайп знаходиться така складова, як культурний розвиток регіону. 

Отже, великі виробничі організації у підготовці нефінансової звітності 

обрали для себе стратегію першочергового відображення інформації про 

екологію, освіту, соціальний захист/забезпечення, соціально-економічний 

розвиток регіону, взаємодію зі стейкхолдерами. На другому місці за 

насиченістю інформації можна відзначити допомогу людям із проблемних 

соціальних груп, боротьбу з корупцією, формування культури ділової 

поведінки, благодійність та волонтерство. Серед звітів виробничих компаній 

необхідно виокремити звіт Метінвесту, оскільки він включає в себе ще й 

анкету зворотнього зв’язку, яка спрямована на покращення змісту та 

структури нефінансового звіту. 

Таблиця 3.13.  

Аналіз соціальних звітів за напрямками діяльності компаній 
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ПАО 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 

2010 
+ + + 

+
+ - 

-
- + + + + + + 

2014 
+ + + 

+
+ - 

+
+ + + + + + - 

Метінвест 2010 
+ + + 

+
+ + 

-
- + - + + + + 

2014 
+ + + 

+
+ + 

+
+ + - + + + - 

СКМ 2010 
+ + + 

+
+ - 

+
+ + + + + + + 

2014 
+ + + 

+
+ + 

+
+ + + + + + - 

Інтерпайп 2010 
+ + + 

+
+ - 

+
+ - + + - - + 
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Продовження таблиці 3.13 

 
2014 

+ + + 
+

+ - 
+

+ + + - + + - 
Воля 2010 

+ + + 
+

+ - 
+

+ + + + + + + 
2014 

+ + + 
+

+ + 
+

+ + - + + + + 
Ернст енд Янг 2010 

+ + + 
-

- - 
+

+ + - + + + + 
2014 

+ + + 
-

- - 
+

+ + - + + + + 
Київстар 2010 

+ + + 
-

- - 
+

+ - - + + + + 
2014 

+ + + 
+

+ - 
+

+ + - + + + + 
Lifе 2010 

+ + + 
-

- - 
+

+ + - + + + + 
2014 

- - - 
-

- - 
-

- - - - - - - 
Оболонь 2010 

+ + + 
-

- + 
+

+ + + + + + + 
2014 

+ + + 
+

+ + 
-

- + + + + + + 
Clever group 2010 

+ + + 
-

- - 
+

+ - + + - + - 
2014 

- - - 
-

- - 
-

- - - - - - - 
NSI Pickard 2010 

+ + + 
-

- - 
+

+ - + + - - - 
2014 

- - - 
-

- - 
-

- - - - - - - 
BiDi Груп 2010 

+ + + 
+

+ + 
+

+ + + + + + + 
2014 

- - - 
-

- - 
-

- - - - - - - 
Фокстрот 2010 

+ + + 
-

- - 
+

+ - + + + + + 
2014 

+ + + 
-

- - 
+

+ - + - + + + 
 

Проаналізувавши нефінансові звіти невиробничих компаній, варто 

зазначити, що увага приділяється скоріше зовнішнім аспектам взаємодії та 

розвитку, вірогідно, це пов'язано зі специфікою діяльності компаній, а також 

бажанням закріпитися на ринку послуг і створити собі позитивний імідж в 

очах споживачів. У якості особливостей соціальних звітів можна визначити 

наступне: документи, порівняно з минулими роками, стали потроху 

збільшуватися за обсягом, вміщуючи в себе більше інформації; відсутні 

великі затратні проекти, які мають місце у виробничих компаніях; велика 
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увага приділяється волонтерству, благодійництву та спонсорським аспектам 

у рамках реалізації корпоративної соціальної відповідальності  

Як і раніше, невиробничі компанії не приділяють увагу такій складовій, 

як культурний розвиток регіону та боротьба з корупцією. Хоча варто 

зазначити, що до поля зору організацій почали потрапляти соціально-

економічний розвиток регіону, формування культури ділової поведінки та 

взаємодія зі стейкхолдерами. Усі підприємства даного типу приділяють 

велику увагу таким блокам соціального звіту: екологія, освіта, соціальний 

захист/забезпечення, допомога соціально незахищеним верствам населення. 

Наступними блоками за рівнем розкриття та надання інформації є: боротьба з 

корупцією, формування культури ділової поведінки, благодійність, 

волонтерський рух, спорт. Таким чином, за ці роки не відбулося суттєвих 

змін у стратегії відображення інформації в нефінансових звітах 

невиробничих компаній. Ми це пов’язуємо зі специфікою діяльності та 

меншими можливостями, що має ця група організацій.  

Більш детально проаналізуємо соціальні звіти двох компаній 

виробничого (ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг» та СКМ) та двох 

невиробничого сектору (Воля та Фокстрот) за останні п’ять років (див. 

табл. 2). Розглянувши нефінансові звіти виробничих компаній можна прийти 

до наступних висновків: 

1. Навіть при проведенні аналізу за одними й тими ж критеріями, ми не 

можемо визначити, які показники характерні для виробничих компаній, а які 

ні. Оскільки кожна компанія має право сама конструювати нефінансовий 

звіт, із кожним роком усе більше насичуючи його інформацією. Варто 

зазначити, що виробничі компанії кожен рік акцентують увагу на одному 

аспекті соціальної відповідальності, наприклад,на екології, безпеці праці чи 

підтвердженні інформації за допомогою соціологічних досліджень у рамках 

компанії. 
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Таблиця 3.14 

Вибірковий аналіз соціальних звітів виробничих та невиробничих 

компаній у динаміці 
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ПАО 
«АрселорМіттал 
Кривий Ріг» 

2010 
+ + + + - - + + + + + + 

2011 
+ + + + - - + + + + + - 

2012 
+ + + + + - + + + + + - 

2013 
+ + + + + + + + + + + - 

2014 
+ + + + - + + + + + + - 

СКМ 2010 
+ + + + - + + + + + + + 

2011 
+ + + + + + + + + + + + 

2012 
+ + + + + + + + + + + + 

2013 
+ + + + + - + + + + + + 

2014 
+ + + + + + + + + + + - 

Воля  2010 
+ + + + - + + + + + + + 

2011 
+ + + + + + + + + + + + 

2012 
+ + + + - + + + - + + + 

2013 
+ + + + - + + + - + + + 

2014 
+ + + + + + + - + + + + 

Фокстрот 2010 
+ + + - - + - + + + + + 

2011 
+ + + - + + + + - + + + 

2012 
+ + + - - + - + + + + + 

2013 
+ + + - - + - + - + + + 
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2. У звітах компанії ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг» у період з 2010 

по 2012 роки не відображалася інформація про допомогу людям із 

проблемних соціальних груп та культурний розвиток регіону, тоді як у 2013 

та 2014 рр. компанія вже відображає цю інформацію. Крім того, такий аспект 

як спорт не має місця у соціальних звітах компанії з 2011 року. 

3. У звітах компанії СКМ відображаються майже всі аспекти 

корпоративної соціальної відповідальності, окрім: 2010 рік – культурний 

розвиток регіону, 2013 рік – допомога людям з проблемних соціальних груп, 

2014 рік – спорт. Можливо, це пов’язано з особливостями регіону, у якому 

функціонує компанія, а також із великою кількістю інших великих компаній, 

які входять до групи СКМ та акцентуються на цих видах відповідальності. 

Однією з особливостей нефінансової звітності компанії стало скорочення 

кількості сторінок у документі у два рази (з 2013 року), при цьому повнота 

інформації не зменшилася, а стала більш стисло викладена, проілюстрована 

та підтверджена різними кейсами, життєвими історіями та опитуваннями. 

 Таким чином, на відображення інформації у нефінансових звітах 

великих виробничих компаній впливають соціально-економічні умови, що 

склалися в країні, оскільки організації мають пристосовуватися до них, отож, 

відповідно, менше уваги приділяють корпоративній соціальній 

відповідальності. Отже, скорочують інформацію про свої соціальні програми 

до мінімуму через проблеми як в економічному, так і в ресурсному плані. 

Далі проаналізуємо динаміку змін у нефінансових звітах невиробничих 

компаній. Можливості цієї групи організацій менші, ніж у виробничих 

компаній, проте вони також прагнуть розвивати свою корпоративну 

соціальну відповідальність. Розглянувши звіти на офіційних сайтах, ми 

прийшли до наступних висновків : 

- Для компаній невиробничого сектору характерне невідображення 

інформації про культурний розвиток регіону, формування культури ділової 

поведінки, а для компанії Фокстрот ще й соціально-економічний розвиток 

регіону та взаємодія зі стейкхолдерами. Варто зазначити, що невиробничі 
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компанії не мають системності в обранні аспектів соціальної 

відповідальності, за якими компанія звітує та з кожним роком їх збільшує. 

Можливо, це пов’язано з особливістю діяльності чи можливостями 

організації, саме через це обираються найбільш «прості» для реалізації 

елементи корпоративної соціальної відповідальності. 

- У нефінансових звітах великих невиробничих компаній 

особливостями є малий обсяг інформації, ілюстративність (а саме фото) та 

невелика кількість аспектів соціальної відповідальності, що мають 

відображення в документі.  

До тих пір, поки не будуть прийняті законодавчі вимоги до підготовки 

звітності про сталий розвиток, існує лише один спосіб подолати усталене 

уявлення про програми корпоративної відповідальності та звітності зі 

сталого розвитку, а саме: українські комерційні компанії повинні почати 

відображати у своїй звітності ті галузі, у яких потрібні поліпшення, і 

випускати таку звітність на регулярній основі, що дозволить засвідчити 

готовність і здатність компанії до безперервного вдосконалення.  

Оскільки для аналізу були відібрані великі українські компанії, які 

мають вихід на світовий ринок, то у своїх соціальних звітах вони 

відображають усі пукти побудови нефінансового звіту та елементів 

корпоративної соціальної відповідальності. За чотири роки всі компанії 

прийшли до розуміння необхідності верифікації соціального звіту, частіше за 

все за стандартом GRI, що дає можливість не тільки порівнювати структуру 

звітів між українськими компаніями, а й проводити порівняння із 

закордонними організаціями тієї ж типологічної групи.  

Корпоративна соціальна відповідальність є добровільною та не 

регулюється законодавчо, а компанії можуть обирати для себе вигідні 

критерії звітності та надавати ту інформацію, що розкриває лише позитивні 

сторони. Сьогодні однією з найбільш значних проблем, що стоять перед 

українськими комерційними компаніями, є корупція, при цьому у звітах про 

сталий розвиток міститься надзвичайно мало інформації про те, які заходи 
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вживають компанії для боротьби з цим явищем. Щорічна публікація 

нефінансового звіту вдосконалює структуру відображення інформації, проте 

простого порівняльного аналізу недостатньо для повноцінного розгляду 

корпоративної соціальної відповідальності.  

Таким чином, завдяки уніфікації підходів до визначення критеріїв 

соціальної відповідальності, і зокрема аналізу соціальної звітності, 

дослідники можуть отримати більш повну інформацію, а отже, точніше 

розуміти стан реалізації практик корпоративної соціальної відповідальності в 

Україні.  

 

 

3.3.Корпоративна соціальна відповідальність в Україні:  

тенденції подальшого розвитку та проблеми управління 

 

Соціально відповідальні відносини в суспільстві не могли б стати 

реальністю без розвинутих громадянських інститутів, без громадянського 

суспільства загалом, у якому громадяни реально наділені широкими 

демократичними правами, використовують їх і виконують зобов’язання один 

перед одним, перед суспільством і державою. 

Сучасна корпоративна соціальна відповідальність може вважатися 

такою за умов, коли приватний бізнес її усвідомлює не тільки у своїх 

відносинах з діловими партнерами, але й поводиться соціально відповідально 

щодо найманих працівників і організаційних структур, що виражають їх 

інтерес, і до суспільства загалом. Громадянська ж відповідальність 

корпорації – це відмова від несумлінних методів конкуренції, екологічний 

захист навколишнього середовища, сприяння формуванню позитивного 

іміджу корпорації за кордоном, здійснення реальних кроків, що сприяють 

країні зайняти більш гідне місце в міжнародному розподілі праці тощо. 

Існує багато причин, які сприяють активізації соціальних функцій 

бізнесу в сучасних умовах. В першу чергу треба відзначити світові тенденції, 
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що визначають підвищення значущості корпоративної соціальної 

відповідальності: а) зростання населення нашої планети при обмеженості 

ресурсів; б) забруднення довкілля та глобальне потепління, що загрожують 

життю людей сьогодні та існуванню бізнесу завтра; в) прийняття більшістю 

країн більш жорстких законів щодо використання ресурсів та утворення 

шкідливих викидів; г) глобалізація ринків капіталу. До того ж значно 

підвищився рівень інформованості інвесторів та фінансових інститутів, котрі 

віддають тепер перевагу більш стійкому бізнесу з точки зору фінансових, 

соціальних та економічних показників. Необхідно відзначити також 

підвищення значущості нематеріальних чинників економічного зростання, 

пов’язаних з розвитком людського потенціалу, здатністю до інновацій та 

сприйняття новітніх технологічних досягнень; прийняттям більшістю країн 

високих стандартів соціальної захищеності населення. 

Український бізнес, як відомо, поки що знаходиться на стадії 

становлення. Його подальший розвиток та зміцнення багато в чому буде 

залежати від того, наскільки він своєчасно та адекватно сприйме апробовані 

міжнародною практикою принципи соціальної відповідальності. Тільки в 

цьому випадку він може стати каталізатором позитивних змін в соціально 

значущих сферах суспільства, створювати та підтримувати гідні умови праці 

для персоналу, що працює на його підприємствах тощо. 

Багато компаній сьогодні усвідомили, що успішно вести бізнес, 

функціонуючи в ізольованому просторі, неможливо. Тому інтеграція 

принципів корпоративної соціальної відповідальності в стратегію розвитку 

бізнесу стає характерною рисою провідних національних і міжнародних 

компаній. Втім, одного бажання керівництва компаній бути на передових 

позиціях ефективного ведення бізнесу замало. Потрібна постійна і копітка 

робота з відстеження наслідків процесу введення принципів соціальної 

відповідальності як у діяльність самих компаній, так і наслідків для 

населення регіону і суспільства в цілому. Потрібен чіткий зворотний зв’язок, 

знання і врахування суспільної думки.  
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Однією з перешкод на шляху впровадження практик корпоративної 

соціальної відповідальності бізнесу в практичну площину, є різне розуміння 

цієї відповідальності населенням та підприємцями. Найбільш важливими 

напрямками участі бізнесу в вирішенні соціальних проблем підприємці 

вважають створення нових робочих місць, надання додаткових соціальних 

гарантій своїм робітникам, а також організацію підвищення кваліфікації та 

перенавчання робітників. Населення ж очікує від бізнесу передусім 

матеріальної допомоги малозабезпеченим, інвалідам та іншим соціально 

вразливим групам, а вже потім створення нових робочих місць; спочатку 

розвиток матеріальної бази охорони здоров’я, освіти і науки, культури і 

спорту, а вже потім соціальних гарантій працівникам підприємств. Зняття 

цієї проблеми – найважливіше завдання української влади, зазначає 

О. Мазурик [169]. 

Слід зазначити, що різнорівневий розвиток корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні постає одним з ключових напрямків розвитку 

громадянського суспільства та суттєвим поштовхом для євроінтеграційних 

процесів. Проте корпоративна соціальна відповідальність не може 

розглядатись по відношенню до суспільства в цілому. Для кожної організації, 

яка веде бізнес, суспільство являє собою систему зацікавлених сторін, що 

включає в себе індивідуумів, групи і організації, які надають вплив на 

ухвалені компанією рішення та (або) виявляються під впливом цих рішень. 

Іншими словами, бізнес має справу з споживачами, власниками, 

працівниками, постачальниками, конкурентами, державними органами, 

місцевими громадами, громадськими і волонтерськими організаціями. Кожна 

з зацікавлених сторін, у свою чергу, пред'являє бізнесу економічні, правові, 

етичні та філантропічні очікування, що відображає систему 

«відповідальностей» компанії по відношенню до відповідних очікувань 

зацікавлених сторін.  

Таким чином, кожній компанії доводиться реагувати на надзвичайно 

складну систему суперечливих очікувань, виробляючи відповідний 
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раціональний  управлінський відгук. При цьому менеджмент компанії 

змушений вирішувати цілу сукупність проблем, таких як ранжирування 

зацікавлених сторін, балансування конфігурацій зустрічних очікувань по 

кожній зацікавленій стороні, балансування суперечливих очікувань і відгуків 

по всій системі зацікавлених сторін, проблему ефекту синергії тощо. 

Розгляд особливостей управління корпоративною соціальною 

відповідальністю перш за все залежить від її проявів. До цього, в попередніх 

розділах, ми їх поділили на внутрішні та зовнішні. Кожен з означених 

проявів має свою управлінську специфіку, проте можна виділити чотири 

найбільш вагомих вектора, на яке доцільно спрямувати управління 

корпоративною соціальною відповідальністю. Воно повинно формувати 

образ соціально відповідального бізнесу на основі наступних параметрів.  

1. Відповідальний діловий партнер. Соціально відповідальна компанія 

працює згідно з правовими і етичним нормам ведення бізнесу, будуючи свої 

відносини з партнерами на принципах дотримання професійних стандартів 

діяльності, фінансової відповідальності тощо. Іншими словами, соціально 

відповідальною може називатись лише та компанія, яка веде чесну гру за 

правилами цивілізованого бізнесу. Якщо власники компанії невідомі, а 

фінансова звітність непрозора, благодійність навряд чи поліпшить її 

репутацію. 

2. Відповідальний роботодавець. Соціально відповідальна компанія діє 

у відповідності з нормами трудового права (а часто і перевершує їх, надаючи 

співробітникам додаткове соціальне забезпечення), дбає про умови праці та 

соціальне благополуччя своїх працівників. 

3. Відповідальний громадянин. Соціально відповідальна компанія, як 

усякий відповідальний громадянин, зобов'язана платити встановлені податки 

і вести свою діяльність відповідно до норм встановленого законодавства, як 

на місцевому, так і на міжнародному рівні. Проте юридичної 

відповідальності бізнесу недостатньо для того, щоб він міг називатися 

соціально відповідальним. Як і приватна особа з активною громадянською 



159 
 

позицією, компанія може не тільки виконувати зобов'язання, покладені на неї 

в законодавчому порядку, але і брати на себе певну додаткову 

відповідальність. 

4. Учасник соціальних відносин. Традиційною формою участі компанії 

у підтримці благополуччя суспільства є благодійність щодо різних груп 

населення які потребують державної та соціальної підтримки, це може бути 

як інваліди, сиріти, внутрішньо переміщені особи тощо. На ці управлінські 

вектори частково звертається увага в монографії О. Грішнової [170].  

Останнім часом корпоративна соціальна відповідальність бізнесу 

вивчається також з позиції корпоративного громадянства, тобто корпорація 

розглядається як громадянин певної території, місцевої громади, при цьому 

компанія прагне поліпшити територію, на якій вона розташована – ці аспекти 

також в першу чергу стосуються управлінських впливів. Мова може йти не 

тільки про охорону навколишнього середовища в місцях роботи компанії, але 

і розвитку соціальної інфраструктури, веденні спільних з місцевою 

адміністрацією проектів і т. д. Компанія може розглядати себе і як 

громадянина в масштабах країни або нації, тоді вона виступає вже в ролі 

громадського діяча (це характерно, насамперед, для великих компаній). 

Управління корпоративною соціальною відповідальністю необхідно 

розглядати як багатогранне явище, яке може бути інтегровано в діяльність 

корпорації на абсолютно різних рівнях і в різних обсягах. Воно може бути 

впроваджено на загальному рівні філософії компанії (місія, кодекс ділової 

поведінки), і на рівні управлінських рішень (цілісна система управління), 

може бути використане і як система оцінки і прогнозування соціальних 

ризиків.  

Більшість великих компаній, котрі ведуть свою діяльність в економічно 

розвинених країнах, мають у своїй структурі спеціальні підрозділи зі 

спеціально навченими співробітниками, котрі займаються вирішенням 

функцій з управління соціальною відповідальністю. У практиці останніх 

років можна прослідкувати тенденцію з уведення керуючих посад із 
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управління соціальною відповідальністю, котрі відповідають за вирішення 

питань стосовно розвитку персоналу, безпеки здоров’я на робочому місці, 

взаємодії з місцевими органами влади, громадськістю, соціальними 

аспектами взаємодії з зацікавленими сторонами, екологічними аспектами 

діяльності,а також підготовкою соціальних звітів для формування відкритого 

іміджу компанії.  

У залежності від особливості побудови структури управління та 

управлінських традицій у компанії управління соціальною відповідальністю 

відбувається або керівництвом організації, або спеціальною структурою. 

Варто також зауважити, що управлінською практикою соціальна 

відповідальність не обмежується, вона має виходити за межі компанії та 

доноситися до споживачів цієї інформації, різних груп зацікавлених сторін. 

Цьому сприятимуть виступи та заяви від керівництва компанії про проблеми 

та досягнення у сфері соціальної відповідальності, проведення прес-

конференцій, зустрічі з цільовими аудиторіями, постійне оновлення 

інформації на корпоративному сайті та в друкованих виданнях про діяльність 

організації.  

Управління соціальною відповідальністю в організації являє собою 

безперервний процес, котрий складається з послідовності наступних етапів: 

визначення пріоритетних напрямків соціальної політики організації, 

створення соціальної структури управління та координаційного центру 

соціальних програм, навчання персоналу в галузі соціальної 

відповідальності, реалізація соціальних програм, складання організацією 

соціального звіту про результати соціальної відповідальності та доведення 

його до зацікавлених сторін. Однією з вагомих складових управління 

корпоративною соціальною відповідальністю постає розвиток та 

впровадження в діяльність організацій соціальної звітності. 

Соціальна звітність в Україні знаходиться на початковій стадії 

розвитку. Усе ще існує розуміння не в повній мірі цілісності концепції 

соціальної відповідальності, єдиних практик підготовки нефінансових звітів 
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та розуміння їх значущості. Українські бізнес-структури спрямовують свої 

соціальні звіти на ближче коло стейкхолдерів – державу, власників та 

персонал. Більш широке коло зацікавлених сторін – місцеве товариство, 

постачальники тощо - не є системними адресатами соціальних звітів. Це 

відбувається тому, що основними рушійними силами процесу впровадження 

в діяльність компаній нефінансових звітів є незначна кількість великих 

підприємств та громадські організації. Зацікавлені сторони в Україні не 

виявляють суттєвого впливу на бізнес, проте в ході розвитку ринку 

відбувається поступове включення місцевого товариства, споживачів та 

інших стейкхолдерів.  

В останні десятиліття як за кордоном, так і в Україні проявляється 

тенденція актуалізації процесу дослідження проблем корпоративної 

соціальної політики за допомогою соціальних звітів як важливої форми 

відповідальності бізнесу перед суспільством. Соціальна активність компаній 

може бути об’єктивно оціненою стейкхолдерами лише за умови високого 

рівня інформаційної відкритості нефінансових звітів. В українських реаліях 

головною функцією соціальних звітів є адекватне відображення механізмів 

реалізації стратегії компанії в галузі економічної сталості, соціального 

благополуччя та екологічної стабільності [171]. У деяких країнах існують 

законодавчі вимоги щодо підготовки звіту зі сталого розвитку, на наш 

погляд, для України це також буде актуальним, оскільки підготовка 

соціальних звітів для держави дає можливість оцінити, порівняти та 

проаналізувати соціальні ініціативи підприємств, а для самих компаній є 

важливою складовою конкурентоспроможності.  

Аналізуючи світовий досвід та етапи розвитку соціальної звітності, ми 

зробили висновок, що для національних компаній найближчим часом стане 

характерним не тільки надання соціальних звітів, а й перевірка їх зовнішніми 

соціальними аудиторами. На сьогодні лише компанії, що ведуть діяльність на 

міжнародному ринку, починають упроваджувати цей елемент у свої соціальні 

звіти. Підприємства, що реалізують концепцію соціальної відповідальності, 
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мають високі фінансові показники. Отже, існує прямий зв’язок між 

ефективною соціальною звітністю та іміджем компанії, її репутацією, 

лояльністю споживачів та підтримкою з боку органів влади та 

громадянського суспільства.  

Для практики соціальної відповідальності в Україні стає характерним 

перенесення інтересів бізнесу з персоналу компанії на зовнішнє соціальне 

оточення. Уже зараз можна прогнозувати трансформації в соціальних 

інтересах національного бізнесу, коли компанії прагнуть вийти за межі своєї 

виробничої діяльності. Проблема ефективного розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності полягає в тому, що на сьогодні серед компаній 

наявна низька соціальна активність. Підміна добровільного бажання 

компаній бути соціально відповідальними на державний вплив та 

примушення може стати перепоною для гармонізації суспільного розвитку. 

Проте органам державної влади варто сприяти розвитку законодавчих норм, 

що регулюють соціальні обов’язки бізнесу.  

Підприємства великого бізнесу прагнуть розширити коло своїх 

стейкхолдерів (держава, власники, персонал), акцентуючи увагу на місцевих 

товариствах, громадських об’єднаннях та ділових партнерах. Одним із дієвих 

механізмів розкриття інформації про соціальну активність компанії став 

соціальний звіт. Основні проблеми провідних українських компаній 

стосуються пошуку оптимального механізму розкриття інформації 

(наприклад, підготовки нефінансового звіту у відповідності з міжнародними 

стандартами), вибір компанією цілей соціальної політики та оцінки всіх 

ризиків та вигоди обраного ступеню інформаційної відкритості для компаній, 

держави та суспільства. Таким чином, ми бачимо тенденцію до розширення 

галузевої приналежності компаній, що надають соціальні звіти. Новою 

формою нефінансової звітності через кілька років можуть стати галузеві 

звіти, які надають інформацію про ряд великих компаній у тій чи іншій 

сфері. 
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Усвідомлюючи необхідність і доцільність використання соціальної 

відповідальності, важливо розуміти, що впровадження її принципів у систему 

планування та управління вимагає значних організаційних і стратегічних 

змін. Крім того, потрібні великі фінансові інвестиції, спрямовані на 

залучення кваліфікованих фахівців, які зможуть надати значну допомогу при 

їх упровадженні. Використання професійних послуг фахівців в даній сфері 

допоможе компанії не тільки провести комплексний аналіз стану організації, 

але й визначити фактичну ситуацію і бажаний напрямок руху організації, а 

так само окреслити план дій із залученням, по можливості, усіх 

співробітників компанії до даної діяльності. Якщо на початковому етапі 

розвитку, коли організація стикається з проблемами виживання та адаптації 

до зовнішнього середовища, можна говорити лише про внутрішню соціальну 

відповідальність, яка виражається у своєчасній сплаті податків, виплаті 

заробітної плати та збереженні робочих місць тощо, то з переходом на більш 

високий рівень розвитку компанія прагне підвищити свою соціальну 

відповідальність і відбувається трансформація в її зовнішню форму. Так 

організація налагоджує взаємодію з усіма зацікавленими особами та з 

урахуванням їх інтересів вкладає частину коштів у різні соціальні програми. 

Соціальні програми – це добровільно здійснювана діяльність у 

соціальній, економічній та екологічній сферах, яка носить системний 

характер, пов'язані з місією та стратегією розвитку бізнесу та спрямовані на 

задоволення запитів різних зацікавлених у діяльності компанії сторін. 

Як правило, соціальні програми поділяють на дві групи: внутрішні й 

зовнішні. Внутрішні програми – це програми, які спрямовані на розвиток і 

соціальну підтримку персоналу компанії.  

Зовнішні соціальні програми являють собою програми, у яких прямі 

благоотримувачі не є співробітниками компанії. Найбільш популярними 

соціальними програмами є:  

- розвиток персоналу, орієнтований на залучення й утримання 

талановитих співробітників: навчання і професійний розвиток, застосування 
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мотиваційних схем оплати праці, соціальний пакет, створення умов для 

дозвілля й відпочинку, підтримання внутрішніх комунікацій в організації;  

- охорона здоров'я й безпечні умови праці, що забезпечує створення і 

підтримка додаткових, по відношенню до законодавчо закріплених, норм 

охорони здоров'я і умов безпеки на робочих місцях. Програми в рамках 

даного напрямку соціальної активності компанії, як правило, охоплюють 

наступні сфери діяльності: охорона праці й техніка безпеки, медичне 

обслуговування персоналу на підприємстві, підтримання санітарно-

гігієнічних умов праці, підтримка материнства й дитинства, створення 

ергономічних робочих місць, профілактика професійних захворювань тощо;  

- соціально відповідальна реструктуризація, спрямована на 

забезпечення проведення реструктуризації компанії соціально 

відповідальним чином, перш за все в інтересах персоналу компанії. У ході 

реалізації даної соціальної програми проводяться інформаційні 

компанії,висвітлюються майбутні структурні зміни, що здійснюються 

компенсаційні виплати, відбувається сприяння в перепідготовці;  

- природоохоронна діяльність та ресурсозбереження, метою якої є 

скорочення шкідливого впливу на навколишнє середовище. Це напрям 

соціальних програм включає в себе програми з ощадливого споживання 

природних ресурсів, повторного використання та утилізації відходів, 

запобігання забрудненню навколишнього середовища, організації екологічно 

безпечного виробничого процесу;  

- розвиток місцевого співтовариства через здійснення різноманітних 

соціальних програм та акцій із підтримки соціально незахищених верств 

населення, дитинства та юнацтва, розвитку житлово-комунального 

господарства, спонсоруванню культурних, освітніх і спортивних заходів; 

 - добросовісна ділова практика у відносинах із постачальниками, 

бізнес-партнерами й клієнтами компанії. До таких програм відноситься 

політика інформаційної відкритості щодо всіх зацікавлених сторін, 
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співробітництво з органами державного управління, асоціаціями споживачів, 

професійними об'єднаннями та іншими громадськими організаціями. 

Світовий досвід показує, що саме соціальні інвестиції багато в чому 

визначають успішний розвиток бізнесу. Разом із тим, важливо розділяти їх 

економічні, соціальні й соціально-економічні наслідки та проводити оцінку 

ефективності соціальних інвестицій за набором показників, специфічних для 

кожного з них. 

Компанії, реалізуючи соціальні програми з метою визначення їх 

результативності та ефективності, проводять дослідження. Найбільш часто 

використовуваним методом дослідження виступає кількісний метод – 

опитування, рідше експеримент. Розвиваються такі методи оцінки, як 

порівняння з контрольними групами, анкетування, порівняння з 

середньостатистичними даними та інші. Отримані результати дозволяють 

компаніям вивести певні оцінки і побудувати нові стратегії для подальших 

соціальних програм. 

Українські компанії вже напрацювали певний досвід у реалізації різних 

соціальних програм. При цьому вони витрачають значні ресурси й зусилля з 

метою інформування широкої громадськості. Розміщуючи інформацію на 

корпоративних сайтах, а так само публікуючи нефінансові звіти, компанії 

лобіюють результати своєї діяльності, спрямовані на зміцнення його ділової 

репутації.  

Отже, дотримуючись правильної політики соціальної відповідальності, 

організація має певні переваги. Так, відбувається створення більш прозорого 

й привабливого образу компанії в суспільстві. Крім того, зростає ступінь 

довіри з боку зацікавлених осіб і, як наслідок цього, підвищується 

інвестиційна привабливість організації й знижується можливість криз. Для 

того, щоб кошти, вкладені в соціальні програми, приносили видимий 

результат і сприяли формуванню позитивного іміджу компанії, необхідно 

перейти від одноразових акцій до створення відпрацьованої системи, 

вбудованої в стратегію довгострокового планування й управління. 
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Безумовно, термін окупності таких інвестицій значно довший за традиційні, 

що накладає певні труднощі на організацію. Багатьом компаніям доводиться 

стикатися з ситуацією, при якій необхідно більшою мірою зосередитися на 

довгострокових цілях і перспективах, що неминуче призводить до 

відволікання від рішень поточних завдань і проблем 

Багато українських компаній поряд із використанням 

загальноприйнятих міжнародних стандартів орієнтуються на корпоративні 

принципи ведення соціальної відповідальності. Використання декількох 

документів при підготовці соціального звіту не є лише національною 

специфікою, ця тенденція є характерною й для інших країн. Проте розвиток 

нефінансової звітності в Україні свідчить також про тенденцію обрання в 

подальшому кожною компанією стандарту, за яким буде надаватися 

соціальний звіт. 

У вітчизняній практиці спостерігається тенденція до зменшення 

відсотка екологічних звітів у загальній кількості опублікованих звітів. Так, 

усе більше компаній включають інформацію про екологічну відповідальність 

до нефінансовго звіту як окремий розділ документу. Отже, ми можемо 

зробити висновок, що ще однією тенденцією в розвитку нефінансової 

звітності стало прагнення компаніями надавати інформацію у трьох вимірах: 

економічному, соціальному та екологічному. Позитивна динаміка 

спостерігається і в процесі верифікації соціальних звітів. Якщо у 2010 році 

серед проаналізованих нами нефінансових звітів не було жодного, що 

пройшов зовнішній аудит, то в 2014 році 3 звіти пройшли таку перевірку.  

Таким чином, підводячи підсумок стану та перспектив розвитку 

соціальної звітності, варто зазначити, що український бізнес, хоча і з деяким 

відставаннями від інших країн, достатньо активно включився до процесу 

надання зацікавленим групам соціальної звітності, розвиток якої 

здійснюється у межах загальносвітових тенденцій.  

Позитивними тенденціями сучасної фази розвитку соціальної звітності 

в Україні є:  



167 
 
- стійкий кількісний ріст компаній, що надають нефінансові звіти;  

- розширення галузевої приналежності соціально звітуючих 

компаній, що свідчить про позитивні зрушення за показником відкритості 

організацій;  

- підвищення відсотка стандартизованих звітів у загальній частці 

нефінансових звітів корпорацій;  

- збільшення числа компаній, що надають нефінансову інформацію 

відповідно до триєдиного підсумка (економічні результати, соціальна 

діяльність компанії й екологічна складова);  

- збільшення кількості звітів, що пройшли процедуру зовнішнього 

аудиту, і, як наслідок, підвищення достовірності наданої у звітах інформації.  

До негативних моментів слід віднести відсутність:  

- загальноприйнятого більшістю українських компаній відношення 

до надання соціальної звітності як до обов'язкової, регулярної практики 

(надання інформації з соціальної відповідальності бізнесу низкою компаній, 

як і раніше, сприймається в якості PR-ходу);  

- вираженої позитивної динаміки в розвитку нефінансової звітності 

в ряді галузей; 

-  належної якості звітів національних компаній порівняно із 

звітами міжнародних корпорацій;  

- врахування інтересів всіх зацікавлених груп тощо;  

- вираженого прагнення до соціальної звітності з боку більшості 

компаній середнього бізнесу;  

- загальноприйнятої методології, а також застосування 

українськими компаніями універсального набору базових індикаторів для 

відображення основних результатів діяльності, і у зв'язку з цим, – 

проблематичність порівняння даних звітів із метою підвищення якості 

нефінансової звітності в Україні. 

Наша країна поступово інтегрується до європейського простору, у тому 

числі переймає практики ведення бізнесу. У зв’язку з цим виникає 
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необхідність відповідності української практики корпоративної соціальної 

відповідальності та нефінансового звітування європейським та світовим 

практикам та стандартам. Тому розвитку соціального аудиту як системи 

оцінки корпоративних соціальних звітів та політиці соціальної 

відповідальності зараз приділяється увага. Оскільки в сучасних умовах ця 

тема є необхідною та актуальною. Важливою особливістю соціального 

аудиту є те, що він проводиться добровільно на замовлення самого 

підприємства чи інших зацікавлених сторін для виявлення відповідності 

рівня нефінансової звітності та соціальної відповідальності вимогам 

національних чи міжнародних стандартів або політиці підприємства. 

Рекомендації за результатами такого дослідження не є обов’язковими до 

виконання.  

Значення незалежної оцінки для дослідження соціальної 

відповідальності та корпоративних соціальних звітів на 

загальнонаціональному та регіональному рівні зумовлено наступними 

чинниками: 

- Українська бізнес-спільнота зацікавлена в розвитку такої 

практики ведення бізнесу, яка за всіма параметрами відповідала б світовим 

нормам та стандартам; 

- Механізм незалежної оцінки дозволяє формувати та 

підтримувати в Україні соціальну відповідальність бізнесу, а також 

розповсюджувати її на інші сфери; 

- Розвиток та підтримка державою незалежних аудиторських 

організацій надасть можливість одержувати комплексну інформацію про стан 

соціальної відповідальності на окремому підприємстві (якщо замовником 

виступає саме ця організація), або в місті, регіоні чи країні (якщо замовником 

виступить держава); 

- Закріплення незалежної оцінки на законодавчому рівні дозволить 

наблизити нашу систему соціальної відповідальності до світового рівня; 
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- На регіональному рівні незалежна оцінка корпоративних 

соціальних звітів та соціальної відповідальності дозволить визначити 

ієрархію соціально відповідальних установ, що підтверджують свою 

діяльність незалежною перевіркою, отже, високо оцінюються на ринку. 

Соціальна відповідальність як окремого підприємства, так і галузі 

взагалі для України вже не є новою категорією. Проте практика проведення 

оцінки нефінансових звітів компаній та соціальної відповідальності поки ще 

не отримала належного розповсюдження на відміну від світової практики 

ведення бізнесу. Під соціальною відповідальністю компаній розуміють 

відповідальність підприємств перед суспільством за результати та якість 

своєї діяльності.  

У рамках нашої роботи був запропонований механізм проведення 

оцінки соціальної відповідальності та нефінансових звітів, метою якого є 

втілення вищезазначених можливостей запропонованої діагностичної 

технології. Результати даного дослідження можуть бути використані в 

діяльності організацій. 

Отже, можна виділити деякі фактори, що сприятимуть успіху 

впровадження оцінки корпоративних соціальних звітів:  

1. Нефінансовий звіт – це поле для реалізації соціальної 

відповідальності та соціального партнерства. У ньому зацікавлені і влада, і 

бізнес, і населення. Внесок кожної сторони в даний проект різний: влада – 

адміністративний ресурс, координація, лобіювання інтересів підприємств у 

державних органах; бізнес – фінансова й кадрова підтримка, неурядові 

організації – це незалежний контроль.  

2. Органам місцевого самоврядування треба позбавлятися 

зневажливого ставлення до роботи з інформаційним простором. Майже всі 

органи місцевої влади декларують, що проводять інформаційну політику. 

Підтвердженням їх діяльності та вдосконалення роботи можуть слугувати 

результати практик корпоративної соціальної відповідальності. Це підвищить 

рейтинг місцевих лідерів і приведе до того, що їх управлінські рішення 
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будуть підтримуватися як бізнес-спільнотою, так і громадськими 

організаціями. 

3. За результатами оцінки практик корпоративної соціальної 

відповідальності можливо проаналізувати діяльність усіх зацікавлених сторін 

та перетворити існуючі мінуси (недоліки в роботі) на плюси.  

У процесі реалізації компаніями практик корпоративної соціальної 

відповідальності держава є не тільки арбітром, а й зацікавленою стороною, 

яка так чи інакше має вигоду від сплати податків, відрахувань у пенсійний 

фонд, захисту навколишнього середовища, внесків у місцеві громади та ін. 

Оцінка практик КСВ є системою моніторингу таких напрямків бізнес-

структур, як соціально-мотиваційна політика, соціальні інвестиції, вирішення 

проблем розвитку місцевих громад. У той же час таке розширене 

трактування фактично перекладає на бізнес-структури ті завдання, які 

покликані реалізовувати органи державної влади та місцевого 

самоврядування. 

Зацікавленість органів державної влади та місцевого самоврядування в 

застосуванні оцінки практик корпоративної соціальної відповідальності 

проявляється в тому, що вони мають можливість отримувати об’єктивну 

інформацію про суспільні відносини у відповідних сферах на всіх рівнях; 

виявляти латентні форми соціальної напруженості в національній економіці 

та своєчасно вживати заходи для її подолання; постійно проводити вивчення, 

аналіз ефективності діяльності органів державної влади на різних рівнях.  

Соціальний аудит може бути ефективним інструментом при проведенні 

оцінки практик корпоративної соціальної відповідальності та доповнювати 

запропоновані соціологічні методи. У першу чергу, соціальний аудит 

використовується державою з метою забезпечення сталого та 

довгострокового соціального розвитку. Результати аудиторського 

обстеження дозволяють владі отримувати найбільш повну та достовірну 

інформацію відносно соціального клімату на всіх рівнях господарської 

діяльності й тим самим мати можливість більш цілеспрямовано та ефективно 
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впливати на всю систему соціальних відносин. Соціальний аудит може бути 

використаний із метою організації діалогу між соціальними партнерами, а 

також як інструмент налагодження співпраці між державною владою та 

інститутами громадянського суспільства. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Представлено модель емпіричного дослідження практик реалізації 

корпоративної соціальної відповідальності в управлінні компанією та аналізу 

соціальних звітів. запропоновано механізм емпіричного дослідження цих 

практик в управлінні компанією та алгоритм аналізу соціальних звітів. 

Окреслено тенденції та перспективи подальшого розвитку практик КСВ в 

Україні. 

Визначено соціальну відповідальність як своєрідний інструментарій 

для вивчення соціальних відносин у різних сферах життєдіяльності 

суспільства. З метою аналізу практик реалізації корпоративної соціальної 

відповідальності проведено експерт-опитування, на основі якого отримано 

наступні результати. З’ясовано, що для представників бізнес-структур 

практики корпоративної соціальної відповідальності поділяються на дві 

категорії: внутрішні, тобто соціальна відповідальність компаній, передусім, 

спрямована на розвиток потенціалу та задоволення потреб працівників; 

зовнішні, які полягають у сприянні розвитку регіонів, благодійній діяльності 

та участі в різного роду соціальних програмах, спрямованих на підвищення 

соціального престижу компаній. Визначено, що чим довше компанія на 

ринку й чим крупніша форма бізнесу (малий, середній та великий), тим 

вагомішу цінність в оцінках управлінців мають принципи й практики 

корпоративної соціальної відповідальності. Примітною є висока ступінь 

розгляду КСВ як елементу корпоративного управління. В той же час, 

керівники компаній високо оцінюють необхідність КСВ для розвитку бізнесу 
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в Україні, імовірно, це й пояснює високу зацікавленість експертів щодо 

оцінювання та моніторингу стану КСВ в організаціях.  

Експертами позитивно були відзначені можливості проведення 

оцінювання соціальних звітів, оскільки це надає змогу підтвердити 

достовірність самих звітів та підвищити ефективність корпоративних 

практик звітності. Основою для оцінювання соціальних звітів можуть бути як 

різного типу соціальні стандарти, так внутрішні прояви соціальної 

відповідальності. Отримані результати актуалізували необхідність якісного 

оцінювання корпоративних соціальних звітів, які публікуються компаніями. 

Результати наших досліджень дають підстави стверджувати, що 

корпоративна соціальна звітність визначається як складна система 

інформації, що відображає не тільки благодійні та спонсорські програми 

компанії, але й будь-які інші соціально значущі аспекти її діяльності, які 

можуть спричинити суттєві наслідки для самої компанії, споживачів її 

продукції, акціонерів, державних органів, контрагентів чи будь-яких інших, 

пов'язаних із нею, груп суспільства. Зазначено, що соціальна звітність дає 

конкретизоване й структуроване уявлення про соціально відповідальну 

діяльність бізнесу, включаючи й ті її види, які не піддаються кількісному 

вимірюванню.  

На основі проведеного контент-аналізу соціальних звітів було 

виявлено, що їх можна розділити на дві категорії, залежно від сфери, у якій 

діє компанія: виробничі та невиробничі. Констатовано, що компанії мають 

право самостійно визначати перелік і зміст різних напрямків своєї діяльності, 

що буде відображено у соціальній звітності. Позитивом є те, що соціальні 

звіти складені зрозуміло, з ілюстраціями й відсотками, співвідношеннями, а 

також те, що компанії подають динаміку змін (порівняння з попереднім 

роком). Аналіз загальної побудови вивчених звітів свідчить про те, що 

компанії продовжують працювати над удосконаленням своєї структури 

надання інформації. Усі компанії відобразили чотири складові елементи 

нефінансового звіту: надання загальних відомостей про компанію; звернення 
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керівництва; основна частина звіту, яка, своєю чергою, включає низку блоків 

інформації; заключна частина звіту, що містить зведені таблиці основних 

показників за рік і плани подальшого розвитку. Основна частина 

нефінансового звіту оцінювалася за наступними сферами: екологія, освіта, 

соціальний захист/забезпечення, соціально-економічний розвиток регіону, 

допомога людям із проблемних соціальних груп, взаємодія зі 

стейкхолдерами, боротьба з корупцією, формування культури ділової 

поведінки, благодійність, волонтерський рух, спорт. 

Порівняльний аналіз нефінансових звітів показав, що кожна компанія 

на перше місце ставить вигідні для неї елементи корпоративної соціальної 

відповідальності, тим самим зменшуючи обсяг інформації про частково 

реалізовані складові КСВ. Нами доведено, що в нефінансових звітах 

невиробничих компаній увага приділяється скоріше зовнішнім аспектам 

взаємодії та розвитку. Ймовірно, це пов'язано зі специфікою діяльності 

компаній, а також прагненням закріпитися на ринку послуг і створити собі 

позитивний імідж в очах споживачів. Особливостями соціальних звітів є: 

збільшення (порівняно з минулими роками) їх обсягу за рахунок надання 

більш детальної інформації; відсутність опису великих затратних проектів, 

які мають місце у виробничих компаніях; фокусування на волонтерстві, 

благодійності та спонсорських проектах. 

Зазначено, що з кожним роком усе більше компаній намагаються 

представити соціальні звіти, складені за міжнародними стандартами АА, GRI 

та іншими, що дає можливість не тільки порівнювати структуру звітів між 

українськими компаніями, а й проводити порівняння із закордонними 

організаціями тієї ж типологічної групи. Завдяки уніфікації підходів до 

визначення критеріїв соціальної відповідальності і, зокрема, аналізу 

соціальної звітності, дослідники можуть отримати більш повну інформацію, а 

отже, точніше розуміти стан реалізації практик корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні. 



174 
 
Розглянуто корпоративну соціальну відповідальність як інструмент 

формування ефективно функціонуючої системи соціальних гарантій для 

представників різних груп і прошарків суспільства. Це створює умови для 

вільного розвитку, максимального розкриття творчого потенціалу кожного 

індивіда, забезпечення особистої безпеки громадян, підтримки екологічно 

здорового середовища їх проживання. Констатовано, що для практики 

соціальної відповідальності в Україні характерним є перенесення інтересів 

бізнесу з персоналу компанії на зовнішнє соціальне оточення. Вже зараз 

можна прогнозувати трансформації в соціальних інтересах національного 

бізнесу, коли компанії прагнуть вийти за межі своєї виробничої діяльності. 

Проблема ефективного розвитку корпоративної соціальної відповідальності 

полягає в тому, що на сьогодні серед компаній спостерігається низька 

соціальна активність. Проте органам державної влади варто сприяти 

розвитку законодавчих норм, що регулюють соціальні обов’язки бізнесу.  

Акцентовано, що соціальна відповідальність як окремої організації, так 

і різних інституцій для України вже не є новою категорією. Проте практика 

проведення оцінювання нефінансових звітів компаній та соціальної 

відповідальності поки ще не отримала належного розповсюдження, на 

відміну від світової практики ведення бізнесу. Отже, проведене експерт-

опитування та оцінювання соціальних звітів компаній надали змогу 

проілюструвати доцільність соціологічного дослідження практик 

корпоративної соціальної відповідальності. 
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ВИСНОВКИ 

 

У Висновках сформульовані основні результати дисертаційного 

дослідження, що мають як теоретичне, так і практичне значення та 

засвідчують досягнення мети роботи: 

1. Спираючись на вивчення основних шляхів генезису концепції 

соціальної відповідальності в соціологічному дискурсі, було визначено 

засади формування соціальної відповідальності як складноструктурованого 

соціального явища. Воно поступово розвивалось від соціально-

відповідальної поведінки індивідів і соціальних груп до організаційного 

рівня. У вивченні зазначеного явища головним є усвідомлене прагнення 

організації нести відповідальність за свою діяльність перед суспільством. Це 

потребує дотримання наступних принципів, а саме: прозорості та етичної 

поведінки; врахування інтересів зацікавлених сторін; дотримання 

законодавчих норм (національних та міжнародних); збільшення аспектів 

соціальної відповідальності, інтегрованих у діяльність компанії. На основі 

аналізу наукових підходів до розуміння соціальної відповідальності, вона 

класифікується за сферами спрямованості, а саме: юридична, економічна, 

морально-етична.  

2. У межах аналізу соціальної відповідальності в загальній 

соціологічній теорії і теоріях управління було зазначено, що відповідальність 

перед суспільством реалізується, з одного боку, через різноманітні форми 

соціального контролю, а з іншого – через розуміння організаціями своєї 

значимості як суб’єкта соціальної відповідальності. Відповідальність 

індивіда має соціальну природу, що визначається суспільним характером 

відносин та місцем самого індивіда в системі цих відносин. Таким чином, 

соціальна відповідальність має прояв, якщо поведінка індивіда має значення 

для суспільства та регулюється соціальними нормами. Отже, можна зробити 

висновок, що соціальна відповідальність відіграє в суспільстві регулятивну 

функцію, оскільки забезпечує таку поведінку членів суспільства, яка 
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відповідає соціальним нормам, традиціям, звичаям, що діють у суспільстві. З 

огляду на це, відповідальність як соціальну категорію доцільно розглядати в 

двох аспектах: як реакцію суспільства на дії індивіда та як відповідь індивіда 

на вимоги суспільства. 

3. З метою оцінювання та управління практиками КСВ запропоновано 

використовувати основні теоретичні положення трансформаційної парадигми 

Д. Мертенс. Такий підхід уможливлює оцінювання практик корпоративної 

соціальної відповідальності з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін. 

У теорії управління соціальна відповідальність розглянута в рамках підходів, 

які відображають позиції стейкхолдерів та компанії щодо етичних і 

моральних норм. Завдяки використанню даних підходів, управління 

соціальною відповідальністю в організації охарактеризовано як безперервний 

процес, що передбачає низку послідовних етапів: визначення пріоритетних 

напрямків соціальної політики організації, створення соціальної структури 

управління та координаційного центру соціальних програм, навчання 

персоналу в галузі соціальної відповідальності, реалізація соціальних 

програм, складання організацією соціального звіту про результати своєї 

діяльності та доведення його до зацікавлених сторін. 

4. Дослідницька позиція щодо вивчення інституціоналізації 

корпоративної соціальної відповідальності ґрунтується на концепціях 

корпоративної соціальної відповідальності та практиці її реалізації в країнах 

Європи, регіональних та національних моделях, підходах до застосування 

соціальної відповідальності у менеджменті та теорії і практиці соціального 

аудиту. На основі чого було зазначено, що соціальна відповідальність може 

розглядатися як один із інструментів управління організаціями. Аналіз 

зарубіжних та вітчизняних підходів до розуміння сутності корпоративної 

соціальної відповідальності дозволив визначити, що в різних соціальних 

реаліях вона реалізується згідно з соціальними та економічними умовами, 

тому українським компаніям необхідно працювати над формуванням власної 

стратегії впровадження корпоративної соціальної відповідальності, 
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враховуючи специфіку та запити українського суспільства. Завдяки цьому 

можна досягти цілісності суспільства, суспільної справедливості та 

удосконалення суспільних відносин. Зростання рівня соціальної 

відповідальності залежить від таких умов: розвитку демократії, культури 

суспільства, можливість самореалізації в організації, активна участь у 

вирішенні суспільних проблем. 

5. Визначення сутності складових елементів та принципів соціально 

відповідального ведення бізнесу дозволило виявити, що існуючі вектори 

вивчення КСВ представлені у вигляді дещо несистематизованого та 

суб’єктивного знання. Спираючись на оціночну методику К.Вайс розглянуто 

можливість доповнення кількісної оцінки КСВ. На основі чого,  автором 

констатується, що проведення кількісно-якісного аналізу інформації про 

корпоративну соціальну відповідальність буде більш результативним та 

мінімізує суб’єктивність дослідника чи представників компанії, які 

відповідають за представлення інформації широкій громадськості. 

Спираючись на аналіз принципів корпоративної соціальної відповідальності, 

було виявлено найбільш поширені практики для українських компаній: 

дотримання прав людини, соціальне інвестування, співпраця із 

зацікавленими сторонами, належна якість товарів чи послуг, прозорість, 

підзвітність. 

6. Розглянувши параметри оцінки корпоративної соціальної 

відповідальності у системі управління організацією було визначено, що 

проведення оцінки корпоративної соціальної відповідальності відбувається за 

наступними напрямками: врахування думки споживачів; врахування 

інтересів ділових партнерів; дотримання етичних норм; відносини з 

робітниками; відносини із структурами влади та місцевим товариством. При 

оцінці корпоративної соціальної відповідальності запропоновано 

застосовувати показники якісної оцінки корпоративного соціального звіту та 

кількісної оцінки коефіцієнтів соціальних інвестицій. Узагальнено показники 

для кількісної оцінки корпоративної соціальної відповідальності в залежності 
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від зацікавленої сторони, на задоволення потреб якої спрямована 

корпоративна соціальна відповідальність: перша група – показники, що 

стосуються споживачів та держави; друга група – працівників; третя група – 

місцевого товариства. Це дозволило використовувати їх при оцінці 

корпоративної соціальної відповідальності. 

7. На основі емпіричних даних соціологічного експерт-опитування 

уточнено найбільш поширені практики корпоративної соціальної 

відповідальності для різних форм бізнесу – малого, середнього та великого. 

Для представників бізнес структур ці практики можна поділити на дві 

категорії – внутрішні та зовнішні. Перша з них характеризується соціальною 

відповідальністю компаній, що спрямована на розвиток потенціалу та 

задоволення потреб працівників; друга – полягає у сприянні розвитку 

регіонів, благодійній діяльності та участі в різного роду соціальних 

програмах, спрямованих на підвищення соціального престижу компаній. 

Простежується наступна взаємозалежність у розумінні необхідності практик 

КСВ: чим більший досвід функціонування компанії, її форма, тим вагомішу 

цінність в очах управлінців мають принципи й практики корпоративної 

соціальної відповідальності. Визначено, що більше половини компаній, у 

яких працюють опитані експерти, використовують у своїй діяльності 

практики публікацій соціальних звітів. Більшою мірою це характерно для 

середнього та великого бізнесу. Отримані результати актуалізували 

необхідність оцінювання корпоративних соціальних звітів, які публікуються 

компаніями. Таким чином, соціальний звіт, як один із основних зовнішніх 

проявів КСВ, є комплексним документом, соціологічний аналіз якого дає 

змогу вивчити, які практики корпоративної соціальної відповідальності 

більшою мірою представлені в українському бізнес-середовищі 

8. Завдяки емпіричному дослідженню соціальної звітності компаній у 

системі оцінки практик корпоративної соціальної відповідальності 

визначено, що при оцінці КСВ необхідно застосовувати показники якісної 

оцінки корпоративного соціального звіту, який повинен здійснюватися 
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шляхом експертної оцінки за критеріями повноти та вимірюваності наданої 

інформації (фінансові та виробничі показники, якість продукції, управління 

персоналом, природоохоронна та енергозберігаюча діяльність, управління 

розвитком місцевої спільноти) та за критеріями ефективності зв’язку зі 

стейкхолдерами (наявність/відсутність анкети зворотного зв’язку, кількість 

опублікованих соціальних звітів). Зазначено, що однією з найбільш значних 

проблем, що стоять перед українськими комерційними компаніями, є 

корупція, при цьому у звітах про сталий розвиток міститься надзвичайно 

мало інформації про те, які заходи вживають компанії для боротьби з цим 

явищем. Щорічна публікація нефінансового звіту вдосконалює структуру 

відображення інформації, проте простого порівняльного аналізу недостатньо 

для повноцінного розгляду корпоративної соціальної відповідальності. Таким 

чином, завдяки уніфікації підходів до визначення критеріїв соціальної 

відповідальності, і зокрема аналізу соціальної звітності, дослідники можуть 

отримати більш повну інформацію, а отже, точніше розуміти стан реалізації 

практик корпоративної соціальної відповідальності в Україні. 

9. З’ясована роль корпоративної соціальної відповідальності в Україні, 

її основні характеристики та практики. Це дозволило визначити перешкоди 

для ефективного розвитку корпоративної соціальної відповідальності, які 

знаходять відображення в низькій соціальній активності компаній. Вивчення 

корпоративної соціальної відповідальності відкриває перед дослідниками 

широке поле для аналізу існуючих практик її застосування й теоретичних 

узагальнень щодо подальшої оптимізації та удосконалення в управлінській 

практиці. Констатовано, що в процесі реалізації компаніями практик 

корпоративної соціальної відповідальності держава є не тільки арбітром, а й 

зацікавленою стороною, яка так чи інакше має вигоду від сплати податків, 

відрахувань у пенсійний фонд, захисту навколишнього середовища, внесків у 

місцеві громади тощо. Соціологічне дослідження практик КСВ є системою 

моніторингу таких напрямків бізнес-структур, як соціально-мотиваційна 

політика, соціальні інвестиції, вирішення проблем розвитку місцевих громад 
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тощо. Отже запропонована дослідницька стратегія визначення 

соціологічного контексту корпоративної соціальної відповідальності 

дозволяє не тільки розширити наявне наукове знання щодо цього явища, але 

й надає необхідний інструментарій для подальшого вивчення та розвитку 

КСВ в Україні. 
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