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РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Вступ. Участь підприємств у соціально-економічному розвитку суспільства є 

необхідною умовою сталого ведення бізнесу та фактором підвищення соціальної 

стабільності, рівня життя суспільства. Проявом такої участі підприємств є корпоративна 

соціальна відповідальність. 

В розвинутих країнах світу вже досить тривалий час реалізується корпоративна 

соціальна відповідальність (КСВ) або соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) як елемент 

довгострокової стратегії, який є невід’ємною умовою стійкого розвитку компаній та 

бізнесу в цілому. 

Відомо, що корпоративна соціальна відповідальність – це спосіб управління бізнес-

процєсами з метою забезпечення позитивного впливу на суспільство   [2, с.11].  

За версією Міжнародного форуму бізнес-лідерів, корпоративна соціальна 

відповідальність розуміється як просування практик відповідального бізнесу, які 

приносять користь бізнесу та суспільству та сприяють економічно стійкому розвитку 

шляхом максимізації позитивного впливу бізнесу на суспільство і мінімізації негативного 

[3]. 

За версією Світової ради бізнесу для сталого розвитку корпоративна соціальна 

відповідальність - це зобов'язання бізнесу вносити свій внесок у сталий економічний 

розвиток, трудові відносини з працівниками, їх сім'ї, місцевою спільнотою і суспільством 

у цілому для поліпшення їх якості життя [4]. 

За версією Світової ради компаній зі сталого розвитку, корпоративна соціальна 

відповідальність – це довгострокове зобов'язання компаній поводитися етично та сприяти 

економічному розвитку, одночасно покращуючи якість життя працівників та їх родин, 

громади та суспільства загалом [5, с. 60]. 

В Україні на відміну від країн із розвинутим бізнесовим середовищем ці аспекти 

господарювання не знайшли необхідного втілення. Великий бізнес України стоїть лише у 

витоків свідомого формування комерційно виправданих стратегій реалізації програм КСВ. 

Аналіз діяльності українських підприємств свідчить про відсутність системності у 

впровадженні, інтеграції КСВ у діяльність підприємств. 

Отже, розробка основ та принципів КСВ, особливостей впровадження на 

вітчизняних підприємствах є одним з актуальних завдань сучасної економічної науки. 

Попередні публікації з проблеми. Аналіз робіт, присвячених корпоративній 

соціальній відповідальності, свідчить про те, що проблема соціальної відповідальності в 
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тому або іншому ступені була вивчена в значній кількості наукових праць вітчизняних 

(Т.Антошко [2], В. Воробей [3], С. Івченко [6], Р. Краплин [7], І. Царик [10]) і зарубіжних 

дослідників: І. Ансоффа [1], Д. Бодвел, 3. Ведок, П. Друкера [5], Е. Фрімена, П. Кеменітч, 

М. Макінтош [8], С.Сімсона [9], Л. Маллінз, 3. Хокінс. 

Мета статті полягає в поглибленому вивченні та обґрунтуванні моделі 

корпоративної соціальної відповідальності на вітчизняному підприємстві. 

Постановка задачі. Для впровадження корпоративної соціальної відповідальності 

в основні процеси діяльності компанії необхідно проаналізувати сутність поняття 

корпоративної соціальної відповідальності, загальні цілі, принципи та завдання. 

Соціальна відповідальність сьогодні представляє відповідальність організації за 

вплив своїх рішень та діяльності на суспільство і навколишнє середовище, що 

реалізується через прозору і етичну поведінку, відповідає сталому розвитку та добробуту 

суспільства, враховує очікування зацікавлених сторін  (стейкхолдерів) та  не суперечить 

відповідному чинному законодавству і міжнародним нормам поведінки [5]. 

Результати. Найбільш широке трактування КСВ включає такі поняття як 

відповідальність перед акціонерами за результати діяльності компанії, корпоративну 

етику, відповідальність перед споживачами за якість продукції та послуг, перед 

партнерами за виконання своїх обов'язків, відповідальність перед державою за 

використання природних та інших ресурсів з метою процвітання, перед міжнародною та 

місцевою спільнотою за збереження екології регіонів, де компанія проводить свою 

діяльність, корпоративну соціальну політику по відношенню до суспільства, політику по 

відношенню до персоналу. 

У жовтні 2005 року ООН в Україні було проведено опитування з питань КСВ більш 

ніж 1200 топ-менеджерів українських компаній. Результати даного опитування говорять 

про те, що більшість компаній (78,1 %) знають про соціальну відповідальність бізнесу, але 

майже половина (48,8%) вважають вкладення в соціальну сферу привілеєм держави, при 

цьому обмежуючи свою роль забезпеченням власникам (акціонерам) прибутку та сплатою 

податків. Це свідчить про те, що концепція соціальної відповідальної бізнесу ще не 

отримала поширення та визнання в Україні. Але опитування виявило, що практично всі 

компанії здійснюють заходи КСВ, у тому числі одна четверта несвідомо. 

Початковим етапом впровадження моделі КСВ у діяльність підприємства повинен 

стати аналіз та визначення цілей компанії, як довгострокових так і короткострокових 

(рис.1). Для впровадження стратегії необхідно використовувати існуючі інструменти КСВ, 

системи та структури. Важливим питанням впровадження соціальної відповідальності є 

визначення взаємозв'язків компанії із зацікавленими особами. Цей етап необхідний для 

розуміння інтересів зацікавлених осіб та визначення їх пріоритетів, впливу на дії 

зацікавлених осіб, визначення пріоритетів своєї діяльності у сфері корпоративної 

соціальної відповідальності [8]. Процес взаємодії підприємства із зацікавленими 

сторонами представлений на рис. 1. Підприємство виконує комплекс взаємопов'язаних 

суспільних, економічних та соціальних функцій, які випливають з розуміння взаємодії 

корпорації зі стейкхолдерами. 

Тобто для відображення своєї корпоративної соціальної відповідальності 

акціонерне товариство (АТ): 

- по відношенню до акціонерів, здійснює справедливу та добропорядну дивідендну 

політику, в свою чергу, акціонери складають акціонерний капітал АТ; 

- по відношенню до ділових партнерів та конкурентів – дотримання ділової етики, 

участь у тендерах, в свою чергу, ділові партнери та конкуренти – будуть орієнтуватися на 

довгострокову співпрацю та довгострокові контракти [3]; 

- по відношенню до працівників організації – безпека праці, стандартизовані робочі 

місця, гідна оплата праці та, в свою чергу, працівники – дають право користуватися своєю 

висококваліфікованою працею; 
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- по відношенню до споживачів – високий рівень якості продукції, сервісу, 

дотримання екологічних стандартів, в свою чергу, споживачі - будуть забезпечувати 

зростання рівня продажу продукції, лояльне відношення до торгової марки та 

підприємства; 

по відношенню до кредиторів та інвесторів – сплата за користування ресурсами, в 

свою чергу, кредитори будуть надавати право користуватися своїми фінансовими 

ресурсами; 

- по відношенню до місцевого населення – підприємство надає нові робочі місця, 

дотримується екологічних норм, в свою чергу, місцеве населення – гарантує гарну 

соціальну обстановку, лояльне відношення, та своєчасне забезпечення потреб 

підприємства в працівниках [6, с. 88]; 

- по відношенню до органів влади – підприємство бере на себе зобов'язання 

будувати певні об’єкти інфраструктури та забезпечувати місцеве населення робочими 

місцями – в свою чергу, органи влади – надають право користуватися природними 

ресурсами, сприятливий інвестиційний клімат [9]; 

- по відношенню до профспілок – підприємство бере на себе зобов'язання 

приймати участь та підтримувати соціальні проекти, займатися благодійною діяльністю, в 

свою чергу, профспілки та некомерційні організації – гарантують соціальний захист та 

оздоровлення працівників підприємства. 

Сучасні соціальні програми охоплюють майже всі сфери життя людини, на які 

може вплинути, або вже впливає діяльність компаній або промислових підприємств. Ось 

найкращі із цих програм [7, с. 28]. 

1.Добросовісна ділова практика – це напрям соціальних програм компанії, який має 

на меті сприяти ухваленню і розповсюдженню ділової практики між постачальниками, 

бізнес-партнерами і клієнтами компанії. 

2.Природоохоронна діяльність і ресурсозберігання – це напрям соціальних програм 

компанії, який здійснюються за ініціативою компанії з метою скорочення дії на 

навколишнє середовище (програми по економному споживанню природних ресурсів,  

повторному використовуванню і утилізації відходів, запобіганню забрудненню 

навколишнього середовища, організації екологічно безпечного виробничого процесу, 

організації екологічно безпечних транспортних перевезень). 

3.Розвиток місцевого суспільства - це напрям соціальних програм компанії, який 

здійснюється на добровільній основі і покликане внести внесок у розвиток місцевого сус-

пільства (соціальні програми і акції підтримки соціально незахищених верств населення, 

надання підтримки дитинству і юнацтву, підтримка збереження і розвитку житлово-

комунального господарства і об'єктів культурно-історичного значення, спонсорування 

місцевих культурних, освітніх і спортивних організацій і заходів, підтримка соціально-

значущих досліджень і кампаній, участь в добродійних акціях). 

4.Розвиток персоналу – це напрям соціальних програм  компанії, який проводиться 

в рамках стратегії розвитку персоналу, з метою залучення і утримання талановитих 

співробітників, а саме: навчання і професійний розвиток, застосування мотиваційних схем 

оплати праці, надання співробітникам соціального пакету, створення умов для відпочинку 

і дозвілля, підтримка внутрішніх комунікацій в організації, участь співробітників в 

ухваленні управлінських рішень. 

5.Соціально відповідальне інвестування – інвестування, що полягає не тільки у 

стягненні фінансових доходів, але і в реалізації соціальних цілей, звично шляхом 

інвестування в компанії, діючі з дотриманням етичних норм. 

6.Соціально відповідальна реструктуризація – це напрям соціальних програм 

компанії, який покликаний забезпечити проведення реструктуризації соціально 

відповідальним чином, перш за все, на користь персоналу компанії. 

Особливу увагу слід приділити розробці плану реалізації КСВ [7, с.26]. План 

реалізації повинен містити конкретні заходи по досягненню встановлених цілей, розподіл 
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відповідальності за досягнення встановлених цілей для кожного підрозділу та рівня у 

рамках організації, терміни реалізації зазначених заходів, ресурси, які необхідні для 

досягнення встановлених цілей, порядок здійснення моніторингу та контролю реалізації 

плану. 

Початком впровадження та оцінки КСВ зацікавленими особами може бути 

розроблення та затверджений кодексу компанії у сфері корпоративної соціальної 

відповідальності. Кодекс КСВ компанії має представляти собою загальне керівництво для 

працівників та інших зацікавлених осіб стосовно поведінки компанії у відповідності з 

цінностями, місією та обов'язковими процедурами. Кодекс КСВ компанії може бути 

внутрішнім положенням для працівників в процесі прийняття ними відповідальних 

рішень.  

Підвищенням довіри до діяльності підприємства буде надання результатів оцінки 

звіту зацікавленим сторонам. Наступним етапом впровадження КСВ є аналіз та контроль з 

боку керівництва компанії діяльності у сфері корпоративної соціальної відповідальності. 

Головною метою такого контролю є поліпшення діяльності та ефективності у цій сфері. 

Результати контролю та аналізу з боку керівництва доцільно повідомляти 

стейкхолдерам та зацікавленим сторонам компанії. Протягом встановленого терміну 

компанія повинна реагувати на відгуки зацікавлених осіб та надавати громадськості, як 

інформацію від зацікавлених осіб, так і звіт про кроки компанії стосовно вирішення 

сформульованих проблем [3]. Зазначена інформація повинна стати об’єктом аналізу та 

моніторингу. 

Для об’єктивного аналізу діяльності у сфері корпоративної соціальної 

відповідальності пропонуємо використовувати наступні показники: 

- результати перевірок в сфері екологічної безпеки та охорони праці; 

- дослідження реакції працівників та споживачів на КСВ; 

- результати оцінки етичної поведінки, менеджменту та іншої діяльності [8, с. 23]; 

- моніторинг дій за скаргами працівників, стейкхолдерів та інших зацікавлених 

сторін; 

- інформація громадського сприйняття корпорації, наприклад, публікації у ЗМІ та 

електронних ресурсах [7, с.31]; 

- оцінка результатів конкретних дій стосовно корпоративної соціальної 

відповідальності, як вдалих, так і невдалих; 

- результати оцінки відповідності вимог кодексів контрольних показників на 

підприємстві світовим стандартам соціальної відповідальності [9, с. 121]. 

На підприємстві необхідно впровадити моніторинг діяльності у сфері соціальної 

відповідальності у терміни визначені планом реалізації КСВ [1]. Процес моніторингу 

повинен включати показники у відповідності з обов'язками компанії по корпоративній со-

ціальній відповідальності та загальноприйняті показники по типу та характеру діяльності 

підприємства, а також питання соціальної відповідальності, які виявились проблемними 

для компанії або її зацікавлених сторін.  

Висновки. Значення корпоративної відповідальності в діяльності підприємств 

обумовлено і внутрішніми результатами (прибутки, нові ринки, постійно зростаюча 

кількість клієнтів), а також зовнішніми результатами (ефективність використання 

обмежених ресурсів, здоров'я націй та планети, зменшення невизначеності). 

Введення корпоративної соціальної відповідальності у діяльність вітчизняних 

підприємств дозволяє залучатися до світової спільноти та надає переваги, які вони вже 

мають. Перспективним для розуміння компаніями концепції КСВ є виявлення ступеня 

усвідомлення економічного впливу соціальних проектів на стан справ у фірмі. 

Корпоративна соціальна відповідальність є неминучою для українських бізнес-структур і 

в перспективі може стати ядром сучасного українського бізнесу, навколо якого 

формується його образ та репутація. 
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Анотація 

У статті проаналізовано теоретичні та прикладні проблеми, пов'язані з 

формуванням національної моделі корпоративної соціальної відповідальності. На підставі 

аналізу літературних та статистичних  джерел сформульовано поняття корпоративної 

соціальної відповідальності. Окреслено етапи та наведено рекомендації щодо 

впровадження національної моделі корпоративної соціальної відповідальності. 

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, концепція, модель, 

прибутковість, ефективність, стейкхолдери. 

 

Аннотация 

 В статье проанализированы теоретические и прикладные проблемы, связанные с 

формированием национальной модели корпоративной социальной ответственности. На 

основе анализа литературных и статистических источников сформулировано понятие 

корпоративной социальной ответственности. Обозначены этапы и приведены 

рекомендации по внедрению национальной модели корпоративной социальной 

ответственности.  

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, концепция, модель, 

прибыльность, эффективность, стейкхолдеры. 

 

Summary 

The article analyzes the theoretical and practical prоblems associated with building a 

national model of corpotion of social responsibility. The concept of corporate social 

responsibility is background on analize literary and statistical sources to formulate. The stages 

and provides recommendations for implementing a national model of corporate social 

responsibility. 

Keywords: corporate social responsibility, a concept model, profitability, efficiency, 

stakeholders. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 

Постановка проблеми. Трансформаційні процеси в економічній системі, складний 

кризовий період в Україні сприяли загостренню низки проблем, зокрема проблеми 

зайнятості, напруги на ринку праці, недосконалості регулювання попиту і пропозиції 

робочої сили з боку держави й механізмів соціального захисту звільнених працівників. 

Таким чином, проблема зайнятості та соціальної захищеності населення на сьогодні є 

вельми актуальною і болючою як для суспільства, так і для держави загалом. Державна 

політика України у сфері зайнятості не відповідає умовам нестабільної економічної 

ситуації. Різке скорочення обсягів виробництва, зменшення кількості робочих місць, 

зростання рівня цін призводять до збільшення чисельності безробітних, зменшення 

реальних доходів громадян, зубожіння населення [11]. У кризових умовах необхідно 

звернути увагу на оптимізацію зайнятості, розвиток малого та середнього бізнесу, 

забезпечення рівних можливостей на ринку праці. Держава повинна активно 

реалізовувати програми політики покращення зайнятості. Саме окреслене вище визначило 

актуальність обраної теми.  

Огляд останніх досліджень і публікацій. Проблеми зайнятості, можливості 

удосконалення державного регулювання та державної політики зайнятості розглядалися 

багатьма зарубіжними вченими, починаючи ще від Дж. Кейнса та К. Маркса [1]. 

Проблеми ефективної зайнятості досліджували М. Алле, Р. Еренберг, М. Портер, Р. Сміт, 

Дж. Ріфкін, Й. Шумпетер. Загальнотеоретичні основи розвитку ринку праці та зайнятості 

в Україні розглядалися в працях В. Близнюк, Д. Богині, В. Будкіна, Т. Коропчук, Т. 

Мірошниченко, Л. Шевченко, Т. Заєць, М. Корецького [2]. Зайнятість в умовах 

трансформаційної економіки досліджувалася в працях В. Секретарюка, В. Герасимчука, А. 

Колота, В. Летюха, Л. Чижова [3]. 

У науковій літературі проблема зайнятості розглядається переважно з 

економічного боку, а питання удосконалення державної політики в сфері зайнятості та 

безробіття є фрагментарними і потребують подальшого дослідження. 

Завдання дослідження. Метою написання статті є обґрунтування напрямів 

удосконалення державної політики зайнятості в сучасних умовах нестабільної 

економічної ситуації. Для реалізації поставленої мети визначено такі завдання: встановити 

основні причини безробіття; проаналізувати рівень зайнятості населення України за 

останні кризові роки; узагальнити напрями державної політики в сфері зайнятості та 

запропонувати шляхи її удосконалення. 

Основний матеріал. Зайнятість – це головна характеристика ринку праці, саме 

вона визначає соціально-економічний розвиток країни. У законодавстві України дається 

таке визначення зайнятості: зайнятість – це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням 

особистих та суспільних потреб, і така, що, як правило, приносить їм дохід у грошовій або 

іншій формі [4].  

Світова економічна криза 2008 – 2010 рр., за оцінками експертів є набагато 

масштабнішою порівняно з кризою 1929-1933 рр. Оптимістичні прогнози щодо її 


