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ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА
СТІЙКОГО РОЗВИТКУ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЯК

ЧИННИК

План лекції:
1. Еволюція розвитку теорії соціальної відповідальності.
2. Історія розвитку корпоративної соціальної відповідальності.
3. Суть і значення корпоративної соціальної відповідальності
Рекомендована література:
Основна література:
1.
О.О. Охріменко, Т.В. Іванова Соціальна відповідальність: навч.
посібник К.:НТУУ «КПІ», 2015. – 180с.
2.
В.К. Грищук Соціальна відповідальність : навч. посіб. Львів :
ЛьвДУВС, 2012. - 152 с.
3.
О.І.
Гарасимів
Філософсько-правовий
аспект
соціальної
відповідальності в діяльності органів внутрішніх справ : монографія Львів :
ЛьвДУВС, 2012. - 188 с.
4.
В.К. Грищук
Філософсько-правове розуміння відповідальності
людини : монографія Хмельницький : Хмельн. ун-т упр. та права, 2012. - 736
с.
5.
В.М. Діденко Менеджмент : підручник К. : Кондор, 2008. - 584 с.
6.
Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Правова
держава : щорічник наук. праць / редкол.: Ю.С.Шемшученко (гол. ред.) та ін.К.
: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 1992- . 2009. Вип.20 - 2009. - 584
с.
7.
О.В. Носова, В.К. Васенко, О.М. Литвинов та ін.; за заг. ред. О.В.
Національна економіка : підручник К. : Центр учб. літ., 2013. - 512 с.
8.
Е.В. Рудинская, С.А. Яромич -Корпоративный менеджмент : учеб.
пособие К. : КНТ: Эльга-Н, 2008. - 414 с.
9.
В.І. Франчук Корпоративна безпека: теоретичні засади :
монографіяЛьвів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2009. - 176 с.
10. В.І. Франчук Теорія безпеки соціальних систем : підручник Львів :
ЛьвДУВС, 2016. - 215 с.
11. О.В. Димченко та ін. Економічні проблеми та перспективи розвитку
житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матеріали V міжнар.
наук.-практ. конф. (Харків, 24-26 трав. 2017 р.) Харків : ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова, 2017. - 182 с.
Допоміжна література:
1.
Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності /
[Лазоренко О., Колишко Р. та ін.] – К.: Вид-во „Енергія”, 2008. – 96 с.
2.
Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и
управлении компаниями / Баффетт У. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 268 с.
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3.
Белявська К.С. Соціальна відповідальність бізнесу: еволюція
поглядів на проблему / К.С.Белявська // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. –
2011. – №1. – С.228-234.
4.
Бизнес и общество: выгодное партнерство / Под общ. ред.
А.А.Нещадина. – Москва: Вершина, 2006. – 256 с.
5.
Благов Ю.Е. Бизнес и общество: новая парадигма исследований.
Рецензия на книгу: Post J.E., Preston L.E., Sachs S. Redefining the Corporation:
Stakeholder Management and Organizational Wealth. Stanford University Press:
Stanford, 2002 / Ю.Е.Благов // Российский журнал менеджмента. – 2003. – № 2.
– С.151-159.
6.
Благов
Ю.Е.
Концепция
корпоративной
социальной
ответственности и стратегическое управление / Ю.Е.Благов // Российский
журнал менеджмента. – 2004. – № 3. – С.17-34.
7.
Благодійні інституції України: сучасний стан та перспективи
розвитку (за результатами соціологічного дослідження) / Автори:
[О.В.Безпалько, Ю.М.Галустян, А.В.Гулевська-Черниш, Г.М.Лактіонова,
Л.Б.Магдюк, Д.В.Непочатова, Л.М.Паливода, Г.О.Притиск]; за заг. ред.
А.В.Гулевської-Черниш. – К.: Книга плюс, 2008. – 120 с.
8.
Блинов А.О., Шапкин И.Н. Предпринимательство на пороге
третьего тысячелетия / А.О.Блинов, И.Н.Шапкин. – М.: МАЭП, ИИК «Калита»,
2000. – 152 с.
9.
Богма Ю.К. Якісне дослідження методів впровадження соціальної
відповідальності бізнесу в Україні / Ю.К.Бегма, О.Ю.Вінніков, О.І.Редько. – К.:
2006.
10. Брэдгард Т. Социальная ответственность бизнеса между
государственной политикой и политикой предприятий / Т.Брэдгард // SPERO. –
2005. – №2. – С.50-70.
11. Бутко М. Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її
становлення в Україні / М.Бутко, М.Мурашко // Економіка України. – 2009. –
№7(572). – С.74-85.
12. Бутова Т.В. Власть и бизнес в современном обществе: монография /
Т.В.Бутова, М.В.Ерхова. – М.: Маросейка, 2007. – 192 с.
13. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы / Виссема X. –
М.: Инфра-М, 1996.
14. Виханский О.С. Менеджмент: человек, стратегия, организация,
процесс / Виханский О.С., Наумов А.И. –- М: Экономика, 1995.
15. Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? /
Воробей В. // Києво-Могилянська Бізнес Студія. – 2005. – № 10. – С. 25-36.
16. Галушка З.І. Соціальна відповідальність як функція держави у
сучасній економіці: необхідність, межі, завдання / З.І.Галушка // Вісник НБУ. –
2008. – № 3. – С.31-36.
17. Герет Т. М. Етика бізнесу: Пер. з англ. / Герет Т. М., Клоноскі Р.
Дж. – К.: Основи, 1997. – 214 с.
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18. Герчикова Н.Й. Деловая этика и регулирование международной
коммерческой практики / Герчикова Н.Й. – М.: Консалт-Банкир, 1998.
19. Гизатулин
А.В.
Корпоративное
управление,
социальная
ответственность и финансовая эффективность компании / А.В.Гизатулин //
Российский журнал менеджмента. – 2007. – Том 5, № 1. – С.35-66.
20. Грішнова О.А. Екологічний вектор соціальної відповідальності /
Грішнова О.А., Думанська В.П. – Экономика и управление. – 2001. – № 3. – С.
32-41.
21. Грицина Л.А. Еволюція та формування концепції корпоративної
соціальної відповідальності підприємств / Грицина Л.А. – Хмельницький
національний університет [http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/Economics/
20157.doc.htm.
22. Грицина Л.А. Вибір системи оцінки стану корпоративної соціальної
відповідальності для машинобудівних підприємств Хмельницької області /
Л.А.Грицина // Наука й економіка. – 2009. – № 1 (13). – С.93-97.
23. Гугніна Т. Етичні засади підприємництва / Гугніна Т. // Вісник
Української академії державного управління при Президентові України. – 1999.
– № 3, с. 7.
24. Дениелс Джон Д. Международный бизнес: внешняя среда и
деловые операции. Пер. с англ. / Дениелс Джон Д., Радеба Ли Х. – М.: Дело
Лтд, 1994.
25. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття
рішень. Пер. з англ./ Дерлоу Д. – К.: Всесвіт, 2001.
26. Джеймс А.Ф. Вступ у бізнес / Джеймс А.Ф., Стонер Едвін Г. Долан.
– К.: 2000.
27. Дмитриева Е. Корпоративная социальная отчетность [Электронный
ресурс] / Е.Дмитриева. – Режим доступа: http://www.dv-reclama.ru/?p_id=2836.
28. Жаліло Я.А. Економічний діалог: партнерство заради прогресу /
Жаліло Я.А., Акімова І.М., Ляпін Д.В. – К.: МСД, 2007. – 123 с.
29. Зінченко А.Г. Соціальна відповідальність в Україні: погляди різни
стейкхолдерів. Регіон. аспект / Зінченко А.Г., Саприкіна М.А. – К.: Фонд
«Східна Європа», 2008. – 60 с.
30. Іщенко М.П. Людинознавча компетентність керівника, менеджера,
спеціаліста: Монографія / Іщенко М.П., Руденко І.І. – Черкаси: Відлуння-Плюс,
2003.
31. Каптерев А. Смысл и выгоды социальной ответственности
[Электронный
ресурс]
/
А.Каптерев.
–
Режим
доступа:
http://www.prompolit.ru/159672.
32. Кер Дж. Р. Канадский поход к корпоративной социальной
ответственности (КСО) / Джон Р. Кер // Бизнес и общество. – 2004. – № 4-5 (2324). – С.28-30.
33. Кинг У. Стратегическое планирование и хозяйственная политика /
Кинг У., Клиланд Д. – М.: Прогресс, 1982.

6

34. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності /
Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. – К: Фінансист, 2000.
35. Китчин Т. Корпоративная социальная ответственность: в фокусе
бренд / Т.Китчин // Менеджмент сегодня. – 2003. – № 5. – С.21-30.
36. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /
[А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М.
Колота. — К. : КНЕУ, 2014. — 552 с.
37. Коник Д.Л., Олійник М.В., Привалов Ю.О. Соціальна
відповідальність бізнесу в Україні: Матеріали експертного дослідження / НАН
України; Ін-т соціології; Фонд «Інтелектуальна перспектива»; Представництво
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) / Ю.Саєнко (відп. ред.). – К.: Батискаф, 2002.
– 72 с.
38. Корпоративна соціальна відповідальність : підручник / О. Гирик, О.
Денис, О. Дубовик та ін. ; за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. 56 Т. С.
Смовженко, д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової. – К. : УБС НБУ, 2009. –
258 с.
39. Корпоративна соціальна відповідальність: модель і управлінські
практики: підручник для ВУЗів / М. А. Саприкіна, М. А. Саєнсус, Г. А. Мі-сько
та ні. – К. : Вид. "Фабований лист", 2011. – 690 с. Мескон М.Х. Основы
менеджмента. Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – М.:
„Дело”, 2003. – 703 с.
40. Корпоративная социальная ответственность: управленческий
аспект: монография / Под общ. ред. И.Ю.Беляевой, М.А.Эскиндарова. – М.:
КНОРУС, 2008. – 504 с.
41. Корпоративная социальная ответственность бизнеса. Экспертная
оценка и практика в Украине (коллектив авторов). – К.: ТЭФ ОЛБИ, 2008. –
160 с.
42. Костин А. В русле мировой тенденции – от благотворительности к
социальной ответственности / А.В.Костин // Большой бизнес. – 2005. – № 3. –
С.43-48.
43. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити
якомога більше добра для вашої компанії та суспільства. Пер. з англ. / Котлер
Ф., Лі Н. – К.: Стандарт, 2005. – 302 с.
44. Котлубинский А. Социальная ответственность бизнеса как форма
социального партнерства [Электронный ресурс] / А.Котлубинский. – Режим
доступа: http://www.ossp.ru/social/prijects.
45. Кричевский Н.А. Корпоративная социальная ответственность /
Н.А.Кричевский, С.Ф.Гончаров. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и Ко», 2007. – 216 с.
46. Курбан А. Теория и практика социальной корпоративной
ответственности [Электронный ресурс] / А.Курбан. – Режим доступа:
http://www.profil-ua.com/tomorrow/67/1446/.
47. Лаптева Л.Г. Социальная ответственность бизнеса. Корпоративная
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отчетность — новый фактор взаимодействия бизнеса и общества: Сб. ст.,
лекций и выступлений / Лаптева Л.Г. — М.: ЗАО Финансовый издательский
дом «Деловой экспресс», 2004. – 310 с.
48. Либоракина М. Социально ответственный бизнес: Глобальные
тенденции и опыт стран СНГ: Пер. с англ. / Либоракина М. – М.: Фонд
«Институт экономики города», 2001. – 114 с.
49. Лебедева И.П. Японские корпорации: стратегия развития / Лебедева
И.П. – М.: Экономика, 1995.
50. Ляховецкая Е. Социально-ответственный бизнес: за и против
[Электронный
ресурс]
/
Е.Ляховецкая.
–
Режим
доступа:
http://consultant.berator.ru/article/71.
51. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе / Льюис
Р.Д. – М., 1999.
52. Майрер П. Культура бизнеса / Майрер П. // Проблемы теории и
практики управления. – 2001. – № 4.
53. Маковоз О.С. Корпоративна культура як складова управління
підприємством / Вісник Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 10. – Кам’янець-Подільський:
ФОП Сисин Я.І., 2015. – с. 187-192.
54. Маковоз О.С. Корпоративна соціальна відповідальність як елемент
безпеки підприємств / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні тенденції та актуальні питання соціально-економічного розвитку
підприємств». Тези доповідей. Частина 1. – Харків: ХНУБА., 2013. – с. 219-224.
55. Маковоз О.С. Корпоративна соціальна відповідальність як
стратегічна мета розвитку суб’єктів господарювання та держави Розділ 4.8Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства:
монографія: в 2 т. / За заг. ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ»,
2013. – Т. 1. – 315-323 с.
56. Маковоз О.С. Роль корпоративного управління в безпеці банку /
Актуальні питання фінансової безпеки держави : зб. наук. пр. Міжнар. наук.практ. інтернет-конф. «Актуальні питання безпеки фінансової системи
держави» (м. Харків, 21 лют. 2014 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр..
справ. – Х. : Ніканова, 2014. – с. 193-196.
57. Маковоз О. С.
Формирование института корпоративной
социальной ответственности / Научные труды Донецкого национального
технического университета. Серия: экономическая. № 3 (45) – 2013.- с. 179 184.
58. Маковоз О.С. Формування системи корпоративної безпеки
підприємства/ Науковий вісник Ужгородського університету. Серія
«Економіка». Випуск 2(39) Частина 1. – Ужгород, 2013. – с. 160-163.
59. Маковоз О.С. Формування корпоративних інститутів у
пострадянських країнах / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія
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2.
Державний комітет статистики України / Режим доступу:
[http://www.ukrstat.gov.ua]
3.
Державна фіскальна служба України / Режим доступу:
[http://www.sts.gov.ua]
4.
Міжнародний стандарт ISO 26000 «Керівництво з соціальної
відповідальності»:
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/social_responsibility.ht
m.
5.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України / Режим
доступу: [ http://www.me.gov.ua]
6.
Національний
банк
України
/
Режим
доступу:
[http://www.bank.gov.ua]
7.
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського / Режим
доступу: [http://www.nbuv.gov.ua/]
8.
Система стандартів екологічного менеджменту. – Режим доступу:
http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/.
9.
Соціальна відповідальність бізнесу.
–
Режим доступу:
http://knowledge.allbest.ru/economy/.
10. Соціальна відповідальність бізнесу: Центр перспективних
соціальних досліджень НАНУ. – Режим доступу: http://cpsr.org.ua/index.php.
11. Соціально відповідальний бізнес в Україні. – Режим доступу:
http://www.un.org.ua/files/SURVEY_UKR.pdf.
12. Урядовий портал / Режим доступу: [http://www.kmu.gov.ua]
Текст лекції:
1.
Еволюція розвитку теорії соціальної відповідальності
Тема корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) сьогодні одна з
найбільш обговорюваних в діловому світі. Пов'язано це з тим, що помітно
зросла роль бізнесу у розвитку суспільства, підвищилися вимоги до відкритості
у діловій сфері. Багато компаній чітко усвідомили, що успішно вести бізнес,
функціонуючи в ізольованому просторі, неможливо. Тому інтеграція принципу
корпоративної соціальної відповідальності в стратегію розвитку бізнесу стає
характерною рисою провідних вітчизняних компаній.
Сучасний світ живе в умовах гострих соціальних проблем і в цій зв'язку
особливо значуща соціальна відповідальність бізнесу - підприємств і
організацій, пов'язаних з розробкою, виготовленням і постачанням продукції та
послуг, торгівлею, фінансами, оскільки вони володіють основними
фінансовими та матеріальними ресурсами, що дозволяють вести роботу для
вирішення поставлених перед світом соціальних проблем. Розуміння лідерами
бізнесу свого ключового значення і провідної ролі в такій роботі призвело до
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народження в кінці 20-го століття поняття В«корпоративної соціальної
відповідальності В», яке стало найважливішою частиною поняття про сталий
розвитку не тільки бізнесу, а й людства в цілому. Зародження ідей соціальної
відповідальності припадає ще на XVIII – XIX століття, коли власники окремих
підприємств брали на себе відповідальність за своїх працівників, керуючись
при цьому власними релігійними чи етичними переконаннями. Одним із
найвідоміших прибічників ідеї соціальної відповідальності був англійський
промисловець, соціаліст-утопіст Роберт Оуен, який розробив проект
покращання умов життя працівників однієї із прядильних фабрик у Шотландії
та висловив ідею про необхідність державного регулювання соціальнотрудових відносин на виробництві. Погляди Р. Оуена про необхідність
державної регламентації соціальної відповідальності підприємців пізніше були
розвинені французьким промисловцем Даніелем Леграном, який запропонував
ідею про необхідність запровадження міжнародних трудових норм, які б
визначали умови праці на заводах та фабриках.
Меценатство було першим періодом еволюції ідеї корпоративної
соціальної відповідальності та, не зважаючи на існування вдалих прикладів
подібної діяльності як у західних країнах, так і на території України, головним
недоліком першого етапу розвитку корпоративної соціальної відповідальності
було те, що подібна діяльність була нерегулярною та подекуди чітко не
спрямованою на цільову аудиторію. Крім того, підтримка тієї чи іншої
ініціативи безпосередньо залежала від особистих поглядів та переваг власників
підприємств. При цьому основними областями, на яких фокусувалася
добродійна діяльність в цей час, були: культура і мистецтво, допомога бідним і
розвиток освіти тощо.
Наступним історичним етапом розвитку концепції соціальної
відповідальності є зародження в США на початку XX ст. доктрини
капіталістичної благодійності, згідно якої прибуткові організації повинні
жертвувати частину своїх коштів на користь суспільства, тобто фінансувати
суспільні потреби. Так, у 1905 році в США зароджується рух "Ротарі",
прибічники якого вважали, що матеріально забезпечені люди повинні сприяти
покращанню соціальної ситуації не лише у професійній сфері, а й у середині
територіальної громади, в якій вони функціонують. Однак, через Велику
Депресію 30-х років подальшого розвитку концепція соціальної
відповідальності набула лише у 50-ті роки XX століття, зайнявши центральне
місце в дискусії про відносини бізнесу та суспільства. В цей час відбувається
різке зростання тиску з боку суспільства та його інституцій, який полягав у
тому, що від підприємств почали вимагати дотримання певних стандартів та
контролювати рівень їх дотримання.
Підприємства були змушені будувати свої відносини з державою та
суспільством за новими правилами й розвивати нові адресні програми, перш за
все, у галузі екології й захисту праці. Окремі добродійні акції перетворилися у
спланований комплекс заходів, здатних забезпечити підприємству необхідні
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умови для ведення власної діяльності. Розвиток PR-методів і комунікаційного
менеджменту в 90-х pp. привів до того, що поняття соціальної відповідальності
стали все частішими фіксуватися в місіях підприємств. Особливої популярності
набуває формування іміджу підприємств як доброчесних "корпоративних"
громадян. Основними формами реалізації корпоративної соціальної
відповідальності в цей час стають піар-акції, реалізація рекламних програм в
області спорту, культури, освіти тощо.
Наступним
етапом
еволюції
ідеї
корпоративної
соціальної
відповідальності є орієнтація соціально-відповідальної діяльності підприємства
на загальну стратегію його розвитку. Проблема корпоративної соціальної
відповідальності починає розглядатися не з точки зору наявних PR-ресурсів, а з
позиції формування репутації підприємства та створення сприятливих умов для
його майбутнього розвитку. При цьому підприємство у своїй діяльності
починає орієнтуватися не на забезпечення високого рівня прибутку в
короткостроковій перспективі, а на створення необхідних умов для
забезпечення довгострокового сталого розвитку та зростання, яке базується на
врахуванні інтересів всіх зацікавлених сторін. Об'єктами соціальних акцій на
цьому етапі стають умови життя населення, відпочинок співробітників,
поліпшення інфраструктури міст тощо.
Існуючі розбіжності у сприйнятті ідеї корпоративної соціальної
відповідальності знайшли своє відображення у великій кількості наукових
підходів щодо суті, ролі та значення корпоративної соціальної відповідальності,
які доповнюють або ж навпаки заперечують одна одну. В основі кожної з них
лежить ідея аналізу організації з погляду системності, тобто організація
представляється як "комплекс взаємопов'язаних та взаємозалежних частин,
організованих таким чином, що продукує єдине ціле". Різниця є лише в тому,
чи сприймати організацію як відкриту чи як закриту систему, оскільки як
закрита система, організації не зазнають впливу з боку зовнішнього середовища
й не взаємодіють з ним. На противагу, організації з відкритою системою
динамічно взаємодіють із своїм оточенням. Однак, якщо виходити з розуміння
організації як закритої системи, то ідея корпоративної соціальної
відповідальності значно звужується, охоплюючи лише відповідальність перед
власниками та працівниками. Як уже зазначалося вище, подібне розуміння
даної концепції превалювало на початку зародження ідей соціальної
відповідальності. В той же час, сприйняття організації як відкритої системи
породжує багато запитань щодо мети, принципів, напрямів, механізму
реалізації підприємством своєї соціальної функції та інформування
громадськості про реалізовані заходи, які знайшли своє відображення в теоріях
таких відомих дослідників як Г. Боуен, К. Девіс, М. Фрідман, Е. Фрімен, Дж.
Елкінгтон, А. Керолл, Д. Мун та багатьох інших. При цьому варто зазначити,
що в багатьох розроблених теоріях концепція корпоративної соціальної
відповідальності часто заміщувалася іншими визначеннями, які, на думку
науковців, краще відображали суть відносин компанії та суспільства.
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Так, найбільш відомими серед них є "соціальна відповідальність
бізнесменів", "корпоративна соціальна діяльність", "корпоративна соціальна
чуттєвість", "етика бізнесу", "корпоративне громадянство" тощо. Щоб поєднати
існуюче розмаїття підходів, А. Керолл запропонував розглядати концепцію
корпоративної соціальної відповідальності як узагальнення своєрідного "ядра",
яке узгоджується з іншими теоріями або трансформується в них. А це, в свою
чергу, дозволило науковцям згрупувати всі існуючі теорії та виділити основні
підходи до концепції корпоративної соціальної відповідальності підприємств.
Як свідчать проведені дослідження, знайти пояснення причин
формування та розвитку сучасної цивілізації надзвичайно важко. Невипадково
існує велика кількість наукових підходів, які по-різному трактують причини
історичних змін, їх наслідки та перспективи подальшого розвитку. Як наслідок,
основа сучасної парадигми цивілізації сформувалась під впливом різних шкіл,
які умовно можна об'єднати у три групи:
– формаційна (унітарна, лінеарно-стадіальна) – представники: О. Конт, К.
Маркс, У. Ростоу, Д. Белл, О. Тоффлер;
– цивілізаційна (культурно-історична, локально-релятивістська) –
представники: Н.Я. Данилевський, К. М. Леонтьев, О. Шпенглер, А. Дж.
Тойнбі;
– світо-системна – представники: М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель.
Незважаючи на розбіжності, що притаманні цим підходам (табл. 1.1), їх
об'єднує, по-перше, спроба визначити та довести існування "елементарних
неподільних одиниць" цивілізації (як то локальні цивілізації, світо-системи),
дослідити їх зародження, розвиток та взаємодію. По-друге, визначити подальші
перспективи існування цивілізації як у масштабі "елементарних неподільних
одиниць", так і на загальнопланетарному рівні.
Таблиця 1.1
Порівняльна характеристика шкіл цивілізаційного розвитку
Цивілізаційний
Світо-системний
Ознаки
Формаційний підхід
підхід
підхід
Чинники, що
Економічні та
закладено в
Суспільні
Економічні
технічні
основу
Предмет
Суспільство
Локальні цивілізації Світо-системи
дослідження
Лінійний вектор
Динаміка
розвитку (від
Циклічність
Циклічність
розвитку
"гіршого" до
розвитку
розвитку
"кращого")
Відносини
Зведення
Зведення
Зведення
"Людина"індивідуального" до "соціального" до
"індивідуального"
суспільство" "соціального"
"індивідуального" до "соціального"
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Так, представники формаційного підходу на основі аналізу технічних
чинників розвитку суспільства обґрунтували перетворення капіталістичного
індустріального суспільства на постіндустріальне. В результаті, було дано
обґрунтування змінам у сфері виробництва (з виробництва товарів на надання
послуг) та структурі зайнятості (на користь кваліфікованого персоналу),
доведено зростання ролі та значення наукових розробок як основи нововведень
та подальшого розвитку суспільних відносин.
Завдяки розвитку світо-системного підходу вектор досліджень був
спрямований на вивчення економічних зв'язків між "світами- економіками" як
цілісними історичними (економічними) системами. За такого типу зв'язків
відсутні власне Захід і Схід, а є лише центр (ядро), напівпериферія та
периферія. Основна ідея теорій світів- економік (чи світів-систем) полягає в
тому, що в системі світового господарства й економіці окремих територій існує
певна ієрархія, заснована на функціонуванні механізму нерівності та
експлуатації. Подібне трактування складових світової економіки дозволяє не
лише пояснити історичні відносини метрополії-колонії, а й обґрунтувати
сучасний розподіл країн за рівнем економічного розвитку.
Фактично світи-економіки є соціальними системами, які мають визначені
кордони та чітку структуру взаємовідносин між членами, що забезпечує
належні умови для узгодження взаємовідносин як у середині окремої системи,
так і між світами-економіками.
З іншого боку, обґрунтування існування локальних цивілізацій, визнання
їх унікальності зумовило активне формування великої кількості наукових
підходів до розвитку економіки різних країн, які враховують природнокліматичні, ресурсні, технологічні та інші особливості територій.
В результаті, стає можливим, максимально використовуючи наявні
можливості, забезпечити економічний розвиток країни. Варто зазначити, що
підходи до розуміння суті економічного розвитку та його чинників змінилися з
часом. В цілому, ознаками економічного розвитку є збільшення добробуту
населення, яке вимірюється через визначення темпів зростання ВВП на душу
населення. В широкому розуміння економічний розвиток включає також і
соціальні аспекти розвитку – це скорочення бідності, підвищення рівня освіти
та охорони здоров'я, більш рівномірний розподіл доходів населення тощо.
У довгостроковій перспективі, економічний розвиток повинен бути
стійким, а це означає, що сьогоднішні події не повинні поставити під загрозу
здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.
Традиційно, можливість чи неможливість економічного розвитку
розглядається через призму певних чинників. По-перше, обмеженості наявних
ресурсів. Прийнято вважати, що рівень економічного розвитку того чи іншого
регіону безпосередньо залежить від наявності різних видів ресурсів –
матеріальних, людських, фінансових тощо. Відсутність чи недостатність
наявних ресурсів є головним обмежуючим фактором економічного зростання
як нескінченної величини.
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По-друге, це потреби людини, чи точніше відношення людини до
споживання. З одного боку, потреби людини є досить обмеженими, з іншого –
рівень споживання благ постійно зростає. Однак, фактично, блага обмежені не
тому, що для їх виробництва необхідні обмежені ресурси, а насамперед тому,
що потреби людини й рівень споживання благ є не гармонійними.
Ставлення людей до потреб формує в їхній свідомості цінність благ, яка
визначається не стільки їх природними властивостями, скільки прийнятим у
суспільстві (відповідно до певного історичного етапу його розвитку)
суб'єктивним "баченням цінності". Достатньо згадати загальновідому "ієрархію
потреб А. Маслоу", яка фактично об'єднує "безумовні" потреби людини як
живої істоти (фізіологічні потреби, потреба в захисті та безпеці) із
"відносними" потребами, які фактично породжені існуванням людини як
суспільної істоти (потреба в повазі, самоствердженні тощо).
Фактично, можна зробити висновок, що проблема економічного розвитку
– це, в першу чергу, проблема усвідомленого вибору. Тобто визначення: що
спонукає людей до певних дій, чому це спонукає саме до таких дій, як подібні
дії можуть вплинути на життя майбутніх поколінь.
Таким чином, ми повертаємось до питання ефективності задоволення
потреб. З одного боку, під ефективністю прийнято розуміти такий спосіб
досягнення мети, який супроводжується найменшими витратами певних
ресурсів. З іншого, до ефективної можна віднести й таку діяльність, яка
незважаючи на свою затратність, дає можливість зменшити чи уникнути
виникнення негативних явиш у майбутньому.
Саме останній постулат виступив базисом для формування сучасного
бачення концепції соціальної відповідальності. Однак, як зазначає Ю.Е. Благов,
цілісна концепція соціальної відповідальності все ще знаходиться на стадії
свого становлення.
Сьогодні можна говорити швидше про набір концепцій, які поступово
складаються в єдину систему, доповнюючи та змінюючи одна одну (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Класифікація підходів до розуміння суті та значення соціальної
відповідальності
Інструментальний підхід, згідно з яким підприємство виступає
інструментом для створення багатства, а вся його соціальна діяльність
спрямована на досягнення економічного результату. Найбільшого поширення
даний підхід набув на початку 1970-х років, коли соціальна відповідальність
розглядалася переважно як відповідальність підприємства перед своїми
акціонерами. Найвідомішим прибічником зазначеного підходу є економіст М.
Фрідман, який уважав, що "існує одна і тільки одна соціальна відповідальність
ділового світу – використати свої ресурси і займатися діяльністю, спрямованою
на збільшення прибутків, при умові дотримання правил гри, тобто займатися
відкритою і вільною конкуренцією, без обману і шахрайства. Тобто, діючи
такім чином, організація виконує свою економічну функцію, виробляючи
товари та послуги, необхідні для суспільства та створюючи при цьому робочі
місця і забезпечуючи максимізацію прибутку для акціонерів.
Деякі сучасні дослідники, прихильники інструментального підходу,
наголошують на тому, що лише максимізація прибутку в довгостроковій
перспективі визначає справжню відповідальність бізнесу, оскільки подібний
підхід дозволяє поєднати інтереси як акціонерів, так і інших зацікавлених
сторін. Крім того, вони погоджуються, що забезпечення максимізації прибутків
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у довгостроковій перспективі може вимагати від бізнесу певних поточних
витрат на соціальні та екологічні цілі. Саме інструментальний підхід, який
визначає соціально-відповідальне ведення бізнесу і є елементом його
стратегічного управління та необхідною передумовою його ефективності та
прибутковості, набув в останні роки надзвичайної популярності.
2. Підхід з позиції політичного впливу, який базується на тому, що
підприємства мають здатність впливати на суспільство, і через те повинні
відповідально використовувати цю здатність. При цьому під соціальною силою
розуміють здатність впливати на результати важливих суспільних процесів з
метою вирішення суспільних проблем незалежно від політичних інститутів.
Найбільш відомою є концепція "корпоративного громадянства", яка
зародилася на початку XXI століття. Такий підхід проявляється у стратегічній
та повсякденній діяльності підприємства та відображає специфіку його
взаємодії з групами інтересів та оточуючим середовищем. Поняття
"корпоративне громадянство" спочатку виникло у британських компаніях, а
потім поширилося і серед американських корпорацій. Згідно з даною
концепцією роль підприємства може бути розглянута у вузькому та широкому
значенні. У вузькому значенні роль підприємства зводиться до філантропії,
соціальних інвестицій та певних загальновизнаних обов'язків перед місцевою
громадою. У широкому розумінні – підприємство повинно відповідати за ті
сфери, в яких держава не здатна захистити своїх громадян.
Концепція корпоративного громадянства базується на політичних
теоріях, згідно з якими раніше підприємства займали у суспільстві більш
важливе, аніж у наш час, місце.
3. Підхід з позиції соціальних вимог, згідно з яким підприємство має
зосереджувати свою діяльність на визначенні соціальних вимог суспільства та
відповіді на них, сприяючи тим самим посиленню своїх позицій. У 1970-х
роках концепція корпоративної соціальної відповідальності дещо змінює свій
фокус із позиції "що є добрим для суспільства" до визначення "що суспільство
вимагає від бізнесу". З огляду на це діяльність будь-якого підприємства у сфері
корпоративної соціальної відповідальності повинна визначатися очікуваннями
суспільства від нього. При цьому деякі автори розрізняють – вимоги щодо
скорочення негативного впливу та вимоги щодо посилення позитивного впливу
підприємства на суспільство. Виникнення у 80-х роках теорії зацікавлених
сторін призвело до появи нового напряму дослідження, відповідно до якого
соціальна роль бізнесу має визначатися вимогами зацікавлених сторін,
замішуючи тим самим поняття "суспільство" поняттям "зацікавлені сторони".
4. Підхід з позиції етики, головною особливістю якого є те, що в його
основі лежить ідея етичного обов'язку бізнесу та окремих менеджерів перед
суспільством. Так, П. Друкер, відомий своєю критикою поглядів М. Фрідмана,
уважав, що, розглядаючи корпоративну соціальну відповідальність, не можна
виходити з припущення, що особисті інтереси власників підприємства ведуть
до досягнення суспільних благ чи що особисті інтереси та суспільні блага
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можуть розглядатися окремо одні від інших. На його думку відповідальність
перед суспільством полягає у тому, щоб зробити своїм власним інтересом те,
що за своєю суттю є суспільним благом. Серед підходів даної групи варто
виділити підхід з позиції "потрійної результативної діяльності" (triple bottom
line) Дж. Елкінгтона та нормативний підхід з позиції зацікавлених сторін Е.
Фрімена. Відповідно до підходу Дж. Елкінгтона кожне підприємство несе
економічну, екологічну та соціальну відповідальність перед суспільством, тим
самим забезпечуючи свою життєздатність. Ідеї Дж. Елкінгтона набули
подальшого розвитку та знайшли своє відображення у теоріях "універсальних
прав" та "сталого розвитку". Так, теорія "універсальних прав" базується на
визнанні прав людини, прав у сфері праці та поваги до оточуючого середовища
як необхідних умов для роботи підприємств. В основі теорії "сталого розвитку"
лежить ідея, що підприємство у своїй діяльності відповідає не лише перед
сучасним, а й перед майбутніми поколіннями. Саме тому, воно повинно
контролювати як економічні, соціальні, так і екологічні показники своєї
діяльності.
Варто зазначити, що у більшості підходів до визначення суті соціальної
відповідальності здійснюється спроба розв'язати проблему "морального
статусу".
Окреслена проблема вперше була піднята вченими-філософами у 1970-х
роках. Її суть полягала в тому, чи корпорація є простою сукупністю пов'язаних
між собою індивідів – суб'єктів корпоративної соціальної відповідальності,
морально відповідальних за результати діяльності корпорації, або ж вона "в
цілому" несе певну відповідальність, відмінну від відповідальності своїх
"людських елементів".
До середини 1980-х pp. дискусія про моральний статус корпорації
призвела до формування концепції корпорації як морального агента. Так, один
із засновників даної концепції Дж. Ладд зазначав, що рішення, прийняті в
організаціях, є атрибутами цих організацій, а не конкретних індивідуумів, які
"приймають рішення". На його думку, ці рішення "знеособлені", оскільки зміна
менеджерів в організації в принципі не змінює її ідентичності. У свою чергу,
критерієм раціональності рішень, прийнятих в організації, є те, наскільки ці
рішення орієнтовані на досягнення організаційних цілей.
Розвиваючи цей підхід, П. Френча відзначав, що корпорації можуть
розглядати як цілком сформованих "моральних агентів", які володіють
відповідними привілеями, правами й обов'язками. При цьому найважливішим
елементом самого поняття відповідальності вчений визнавав намір. Відповідно,
як критерій достатності при наділенні корпорації "відповідальністю" може
виступати наявність у неї "намірів".
У свою чергу, згідно П. Френча, корпоративні "наміри" втілюються у
"внутрішній корпоративній структурі прийняття рішень", яка включає два
основних компоненти:
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1) власне організаційну структуру компанії, задану позицію й рівні
розподілу відповідальності в корпоративній ієрархії,
2) правила визнання прийнятих рішень, зазвичай вбудовані в
"корпоративну політику". Відповідно, рішення є корпоративним, тобто
відображає її "наміри", у тому випадку, якщо воно прийняте в рамках
організаційної структури корпорації й відображає її політику.
Зазначимо, що акцентування уваги в багатьох дослідженнях саме на
"моральній/етичній" складовій корпоративної соціальної відповідальності
підприємства пояснюється, у першу чергу, тим, що наразі відсутня ґрунтовна
емпірична база, яка б дозволила підтвердити безперечний зв'язок між рівнем
соціальної відповідальності компанії та отриманими фінансовими
результатами.
Традиційно виділяють ряд теоретичних підходів до взаємозв'язку
соціальної відповідальності та фінансової ефективності компанії, а саме: теорія
стейкхолдерів (stakeholder theory), теорія соціального впливу (social impact
theory); сигнальна / репутаційна теорія (signaling / reputation theory); теорія (не)
достатності ресурсів (slack resources, available funding theory); теорія
опортунізму менеджменту (managerial opportunism theory); теорія заміщення
(trade-off theory); теорія синергетичної дії (synergistic theory) та гіпотезу про
нелінійний взаємозв'язок. У табл. 1.2 представлено коротку характеристику
кожної із теорій.
Як видно з табл. 1.2, жодна із розглянутих теорій не є абсолютною й не
може підтвердити чи спростувати наявність безпосереднього зв'язку між рівнем
соціальної відповідальності компанії та результатами її діяльності. Причина
цього полягає в обмеженості кожної із можливих теорій, неможливості
відобразити всю складність причинно-наслідкових зв'язків, які притаманні
діяльності компанії в сучасному світі.
У той же час, подібні дослідження дозволяють поступово змінити акцент
розвитку концепції соціальної відповідальності із суто теоретичної у практичну
площину.
Отже, варто відзначити, що незважаючи на довгу історію розвитку
концепції соціальної відповідальності, наразі немає єдиної думки щодо суті
даної концепції, її еволюції, формулювання основних положень та принципів.
Відкритим залишається й питання визначення поняття "соціальна
відповідальність", яке б враховувало основні напрями реалізації подібного
підходу та визначало цільові групи, щодо яких вони спрямовані.
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Таблиця 1.2
Характеристика теоретичних підходів до взаємозв'язку соціальної
відповідальності та фінансової ефективності компанії
Назва теорії
Характеристика
Зростання
рівня
соціальної
відповідальності
асоціюється зі зростанням фінансової ефективності,
Теорія
оскільки дозволяє збалансувати та задовольнити вимоги
стейкхолдерів
численних зацікавлених осіб, які мають вплив на
компанію, і таким чином поліпшити її конкурентний
профіль
Зростання рівня соціальної відповідальності є
результатом дії соціальних сил. Темпи зростання залежать
Теорія
від інтенсивності джерела впливу, їх кількості та
соціального впливу
безпосередньо події. При цьому рівень впливу
збільшується при збільшенні джерела впливу
Високий рівень соціальної відповідальності створює
Сигнальна
для компанії "репутаційний лаг", який для широкого кола
теорія
інвесторів може служити гарантією відносної захищеності
інвестицій і знижує інформаційну асиметрію
Теорія
(не)
Підвищення рівня соціальної відповідальності
достатності
обумовлено наявністю вільних коштів , які менеджмент
ресурсів
здатен витратити на різні соціальні проекти
В разі високої фінансової результативності компанії,
Теорія
менеджери схильні до згортання соціальних інвестицій,
опортунізму
тоді як в ситуації погіршення фінансового стану додаткові
менеджменту
соціальні
витрати
здатні
маскувати
прорахунки
менеджмен- ту
Теорія
Визнає втрати компанії на соціально відповідальну
заміщення
діяльність безповоротними та такими, що не окупаються
Передбачається, що соціальна практика і фінансова
Теорія
ефективність утворюють замкнутий цикл взаємного
синергетичної дії
впливу, який постійно відтворюється
Припускає наявність специфічного галузевого
Гіпотеза про
оптимуму соціальної відповідальності, який забезпечує
нелінійний
найбільший приріст ринкової капіталізації компанії, не
характер
досягаючи максимуму вигод для інших зацікавлених осіб,
взаємозв'язку
яким адресована соціальна відповідальність
Підсумовуючи, можна стверджувати, що формування нових підходів до
ведення економічної діяльності є результатом поступального розвитку в бік
міждисциплінарних досліджень, які дозволяють поєднати елементи різних
наукових напрямів. При цьому аналіз економічного розвитку сучасного світу,
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еволюції та розвитку економічних теорій неможливий без врахування
принципів комплексного цивілізаційного підходу до становлення та розвитку
сучасного світу.

2. Історія розвитку корпоративної соціальної відповідальності

Корпоративна соціальна відповідальність не виникла раптом, вона
повільно еволюціонувала в часі та стала частиною щоденного словника лише в
останнє десятиріччя, особливо в Північній Америці та Західній Європі.
Дослідники стверджують, що ідея корпоративної соціальної
відповідальності набула популярності у 1950-ті роки та з роками поширювалася
в міру того, як корпорації ставали масштабнішими й потужнішими.
Додаткову мотивацію до здійснення програм соціальної відповідальності
багато організацій отримали завдяки ширшій обізнаності громадськості з
екологічними та етичними питаннями, зростанню тиску з боку організованих
груп активістів наприклад, захисників довкілля, феміністського руху,
поборникам інтересів споживачів.
Становлення соціальної відповідальності бізнесу в США та Західній
Європі у XX сторіччі відбувалося в три етани.
Перший етап - етап зародження корпоративної соціальної
відповідальності, що припадає на 60-ті - середину 70-х років, характеризувався
розквітом «традиційної» філантропії (благодійності). Концепція соціальної
відповідальності бізнесу, сформульована у тих роках, передбачала, що
комерційні компанії, окрім дотримання законів та якості товарів і послуг,
добровільно беруть на себе ще й додаткові зобов'язання перед суспільством,
роблять значний внесок у поліпшення якості життя людей.
Ключовою подією, яка сприяла зародженню корпоративної соціальної
відповідальності, стало прийняте у 1950-х роках рішення Верховного Суду
США, який скасував юридичні обмеження і неписані норми, які до того часу
обмежували чи принаймні звужували рамки корпоративної доброчинності та
участь компанії у вирішенні соціальних питань. Згодом, уже на початку 1960-х
pp., більшість американських компаній почали відчувати тиск, який спонукав їх
демонструвати свою відповідальність перед суспільством і створювати власні
благодійні фундації та втілювати доброчинні програми. Компанії почали
надавали грошову чи матеріально-речову допомогу незахищеним прошаркам
населення, керуючись настроями чи симпатіями свого керівництва. Ділова та
соціальна активність у той час буяй максимально розмежованими.
Другий етап у формуванні корпоративної соціальної відповідальності етап становлення стратегічної філантропії припадає на середину 1970 - початок
1980-х років. Причиною виникнення нової віхи в розвитку корпоративної
соціальної відповідальності дослідники вказують ситуацію в компанії Exxon
Valdez, що виникла з витоком нафти. Тоді філантропічна діяльність компанії
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опинилася під сумнівом. Слід зазначити, що в ті часи компанії виділяли гроші
на соціальні питання, які аж ніяк не були пов'язані з їхнім бізнесом,
підтримували безліч ініціатив і передоручали управління коштами,
призначеними на доброчинність, різним фундаціям. А коли Exxon Valdez
знадобилися досвід та підтримка екологічних організацій, виявилося, що
менеджмент «не має зв'язків з лідерами екологічного руху, яких би виплекала
компанія». Ця ситуація стала причиною того, що від бажання отримувати
максимальні прибутки компанії прийшли до готовності отримати оптимальні
прибутки. Водночас бізнес перейшов від боротьби з наслідками соціальних
проблем до подолання власне цих проблем. Корпорації зрозуміли що їх
вирішення слід сумістити зі своїми стратегічними цілями.
Третій етап у розвитку корпоративної соціальної відповідальності розвиток концепції соціальних інвестицій розпочався з кінця 80-х років.
Вихідною точкою появи нового етапу корпоративної соціальної
відповідальності Крейт Сміт вважає появу та поширення в 1990-х роках
підходів, які. зокрема, використовувала AT&T і в яких по-новому вбачалася
роль корпоративних доброчинних фундацій та їхній зв'язок з основною
діяльністю компанії. Суть новації полягала в тому, що не тільки філантропічні
ініціативи фундації мають сприяти досягненню бізнес-цілей, а й комерційні
підрозділи, у свою чергу, мають підтримувати такі ресурси, як маркетингові
знання, технічна допомога, залучення працівників до волонтерської роботи.
Дослідники Девід Тес, Ніколас Роговскі та Томас В. Дафиі вважають, що
ще однією рушійною силою переходу до нової віхи корпоративної соціальної
відповідальності бізнесу став новий фактор «моральною тиску» - коли покупці,
інвестори та працівники, роблячи свій вибір, почали надавати особливої ваги
моральності компанії. Вони наводять кілька прикладі?:, ринкової моральності:
«інвестори обирають соціально активні інвестиційні фонди, працівники
прагнуть працювати в соціально відповідальних організаціях, а покупці
бойкотують компанію Shell OiL оскільки та вирішила затопити одну зі своїх
морських нафтових вишок».
Фактично починаючи з кінця 1980-х років комерційний, громадський та
державний сектори почали разом вирішувати актуальні соціально значимі
проблеми місцевих громад, а компанії, маючи за пріоритет свою бізнес-вигоду,
водночас Враховують інтереси всіх партнерів.
Порівнюючи традиційний підхід до корпоративної філантропії та нове
стратегічне бачення, можна зазначити ось що. Фактично до 1990-х років
рішення щодо вибору соціальних ініціатив, які слід підтримати, здебільшого
приймалося з огляду на необхідність «чинити добро, щоб добре виглядати».
Корпорації зазвичай формували, виконували й звітували про фіксований річний
бюджет на доброчинність, часом прив'язаний до суми доходу. Кошти
виділялося якомога більшій кількості організацій, оскільки вважалося, що
таким чином задовольняються потреби більшості категорій населення, а
філантропічна діяльність отримує най шир ший розголос Зобов'язання були
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короткотерміновими, що дозволяло компанії протягом тривалого часу охопити
своєю доброчинністю багато різних організацій та питань. Тоді існувала цікава
(з погляду сьогодення) тенденція уникати питань, пов'язаних з основною
діяльністю компанії, оскільки вважалося, що це могло бути сприйняте як
самореклама. У той же час компанії трималися осторонь серйозних і часом
суперечливих соціальних питань, як-от -СНІД, виправдовуючи це тим, що
такими питаннями краще займатися фахівцям з неприбуткових та урядових
організацій» Рішення щодо того, які доброчинні організації та справи слід
спонсорувати, також більше залежали від уподобань вищого керівництва!
директорів, ніж від необхідності сприяти досягненню стратегічних цілей
компанії.
При розробці та реалізації конкретних ініціатив компанії керувалися
практикою, яку можна охарактеризувати як «роби добро якомога легше», що,
зрештою, породило тенденцію простого виписування чеків. Більшість донорів
задовольнялися роллю одного з багатьох корпоративних спонсорів, мало
турбуючись про помітність своїх заходів. Оскільки це вимагало додаткових
зусиль, то лише поодинокі компанії намагалися об'єднати та координувати
доброчинні програми з іншими своїми корпоративними стратегіями та
підрозділами, які займалися маркетингом, людськими (Курсами і
виробництвом.
Що ж до оцінювання, то мало що робилося (чи вимагалося), аби
запровадити кількісні показники для бізнесу чи соціального проекту, достатньо
було лише самої віри в те, що добру справу зроблено.
$ 1990 х роках, з розвитком концепції соціальних інвестицій, відбувається
перехід до довготермінових зобов'язань компаній щодо певних соціальних
питань та ініціатив: надання чогось більшого, ніж грошові пожертви; виділення
коштів на благочинну діяльність як з бюджетів структурних одиниць, так і з
бюджетів на філантропічні цілі; формування стратегічних альянсів. Причому
все це робиться таким чином, що допомагає компанії досягти своїх цілей.
Останнє десятиліття засвідчило: корпоративна соціальна відповідальність
набирає обертів. Благодійність з обов'язку перетворюється на важливу складову
корпоративної стратегії. Цьому значною мірою сприяє практика впровадження
в діяльність компаній соціальних звітів, яких з'являється все більше.
Доброчинність стає нормою корпоративної соціальної поведінки.
3.
Суть і значення корпоративної соціальної відповідальності
У результаті еволюції системи корпоративної соціальної відповідальності
бізнесу виникло багато трактувань самого поняття «корпоративна соціальна
відповідальність».
У широкому розумінні КСВ розуміють як ведення бізнесу з урахуванням
потреб власного персоналу, місцевих громад і навколишнього природного
середовища
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Наведемо інші визначення корпоративної соціальної відповідальності,
підкреслюючи головні ознаки:
• «Інтеграція соціальних та екологічних аспектів у щоденну комерційну
діяльність підприємств та в їхню взаємодію із зацікавленими сторонами на
добровільній основі» (Визначення із Зеленої книги Європейського Союзу, 2001
рік);
• «досягнення комерційного успіху засобами, які передбачають
дотримання моральних цінностей та повагу до людей, спільнот і
навколишнього середовища»;
• «сприяння відповідальній діловій практиці, яка дає вигоду бізнесу та
суспільству й допомагає досягти соціального, економічного та екологічно
усталеного розвитку через максимальне збільшення позитивного впливу
бізнесу на суспільство з одночасною мінімізацією його негативного впливу»
(Міжнародний форум лідерів бізнесу, IBLF);
• «зобов'язання бізнесу сприяти усталеному економічному розвитку,
працюючи з робітниками, їхніми сім'ями, місцевою громадою та суспільством у
цілому для поліпшення якості їхнього життя» (Всесвітня дійова рада за сталий
розвиток, WBCSD);
• «добровільна стратегія, що цілеспрямовано враховує в господарській
діяльності суспільні та морально-етичні аспекти у взаємовідносинах з усіма
зацікавленими сторонами»;
• «ведення бізнесу а дотриманням морально-етичних засад, повага до
прав людини, прав працівників та суспільного оточення, а також збереження
навколишнього середовища».
На сьогодні немає єдиного трактування корпоративної соціальної
відповідальності ні у вітчизняній, ні в зарубіжній літературі. Напевне. Його і не
може бути, оскільки по суті соціальна відповідальність бізнесу не є
врегульованим списком правил та приписів. Корпоративна соціальна
відповідальність-це концепція ведення бізнесу, що має за мету позитивний
вплив на певні суспільні групи та сфери.
Як видно з розглянутого вище, а часу свого зародження концепцій
корпоративної
соціальної
відповідальності
зазнала
значних
змін,
трансформувавшись від повного заперечення ідеї соціальної відповідальності
підприємства (М. Фрідман) до визнання відповідальності підприємства за
розвиток суспільства на рівні з державою (концепція «корпоративного
громадянства»).
Звичайно, зазначені підходи відображають діаметрально протилежні
бачення корпоративної соціальної відповідальності підприємства, однак вони
дають можливість оціниш, наскільки змінилися думки та підходи науковців до
питання налагодження зв'язків підприємства із суспільством, у якому воно
функціонує.
На нашу думку, надзвичайно цікавим у контексті об'єднання існуючих
теорій с підхід, висловлений А. Кероллом (1979 p.), який запропонував
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трактувати корпоративну соціальну відповідальність а позиції концепції
обов'язків.
На думку А. Керолла, «соціальна відповщальність бізнесу охоплює
економічні, правові, етичні та інші очікування суспільства під організацій у
кожен конкретний момент часу»? (1979 p.).
Формування корпоративної соціальної відповідальності бізнесу А. Керолл
подав у вигляді піраміди (рис. 3.1). Піраміда корпоративної соціальної
відповідальності А. Керолла об'єднує та віддзеркалює наявні підходи до
розуміння корпоративної соціальної відповідальності, показуючи як їх
історичну еволюцію (від розуміння організації як закритої економічної системи,
до визнання її зв'язків із суспільством), так і зміни щодо розуміння
неоднорідності суспільних потреб (від визнання загального характеру
суспільних потреб до їх персоніфікації залежно від існуючих суспільних груп).

Рис 3.1. Піраміда корпоративної соціальної відповідальності А. Керолла
Керолл стверджує, що про корпорації слід судити не лише за їхнім
економічним успіхом, а й за неекономічними критеріями. Щоб виконувати
належну корпоративну громадянську роль, корпорація повинна виконувати такі
обов'язки (Керролл, 2000).
• Економічний: заробляти достатній прибуток на власний акціонерний
капітал для задоволення акціонерів, надавати продукцію, що варта сплачених за
неї грошей, для задоволення покупців, створювати нові робочі місця та нові
матеріальні цінності для свого бізнесу, заохочувати інновації - цей обов'язок
лежить в основі піраміди.
• Правовий: дотримуватися закону.
• Етичний: корпорація повинна бути моральною, чесною, справедливою,
поважати права людей, уникати шкоди чи соціальної кривди, запобігати
завданню шкоди іншим.
• Філантропічний: вести корисну діяльність для суспільства.
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По суті, підхід А. Керолла до розуміння корпоративної соціальної
відповідальності підприємства як багаторівневої структури дозволяє чітко
виділити складові корпоративної соціальної відповідальності бізнесу та
розв'язати певні суперечності в підходах до цього питання.
Рік прийняття

Визначення категорії
«корпоративна соціальна відповідальність»

Джерело

Соціальна відповідальність бізнесу – це реалізація тієї політики, прийняття
таких рішень, або дотримання такої лінії поведінки, яка була б бажана з
позиції цілей та цінностей суспільства.

Боуен Г.

1953 р.

Корпоративна соціальна відповідальність - відповідність економічним,
правовим, етичним та дискреційним очікуванням, які висуваються
суспільством організації у даний час.

Керол А.

1979 р.

«Бізнес за соціальну
відповідальність»

1990-ті р.

Соціальна відповідальність бізнесу - досягнення ділового успіху при
одночасному поважному відношенні до етичних норм, громадянського
суспільства та навколишнього природного середовища. Корпоративна
соціальна відповідальність вимагає прийняття рішень у відповідності до
законодавчих, етичних, комерційних та інших вимог до бізнесу з боку
суспільства, а також із врахуванням потреб усіх основних стейкхолдерів.

1990-ті р.

Корпоративна соціальна відповідальність – це постійне зобов’язання бізнесу
сприяти усталеному економічному розвитку, працюючи з робітниками, їхніми
сім’ями, місцевою громадою та суспільством у цілому для поліпшення якості
їхнього життя

«Всесвітня рада зі
сталого розвитку»

«Європейська комісія»

2001 р.

Корпоративна соціальна відповідальність – концепція, що дозволяє
інтегрувати в повсякденну діяльність комерційних підприємств соціальні та
екологічні аспекти, а також враховувати їх у процесі добровільної взаємодії з
зацікавленими сторонами.

2002 р.

Соціальна відповідальність бізнесу –це добровільний вклад бізнесу в розвиток
суспільства в соціальній, економічній та екологічній сферах, який прямо
пов'язаний з основною діяльністю компанії та виходить за рамки певного
закону мінімуму.

«Асоціація менеджерів
Росії»

Корпоративна соціальна відповідальність - вільний вибір компанії на користь
підвищення рівня добробуту місцевої громади за допомогою відповідного
підходу до ведення бізнесу та надання корпоративних ресурсів.

Котлер Ф., Ли Н.

2005 р.

2005 р.

Соціальна відповідальність бізнесу - відповідальне ставлення будь-якої
компанії до свого продукту або послуги, споживачів, працівників, партнерів,
активну соціальну позицію компанії, яка полягає у гармонійному
співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у
вирішенні найгостріших соціальних проблем.

«Меморандум про
соціальну
відповідальність бізнесу
в Україні»

Генезис формування категорії «корпоративна соціальна відповідальність»
підприємства. Сам термін «корпоративна соціальна відповідальність» є
неточним, тому що відповідальність має на увазі зобов'язання, а мова в даному
випадку йде не про обов'язкове дотримання законів, а про добровільне
прагнення підприємств знайти баланс між збільшенням виробництва та
суспільними і екологічними запитами.

