МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет № 6
Кафедра економіки та фінансів

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність»
обов’язкових компонент
освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінансова безпека та
фінансові розслідування)
за темою 4 – Формування відносин роботодавців з працівниками на
засадах соціальної відповідальності

м. Харків
2018

ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 20 вересня № 9

СХВАЛЕНО
Вченою радою факультету № 6
Протокол від 19 вересня № 8

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради
ХНУВС з гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін
Протокол від 20 вересня № 8

Розглянуто на засіданні кафедри економіки та фінансів факультету № 6
ХНУВС, протокол від 10 вересня № 14

Розробники: завідувач кафедри економіки та фінансів, к.е.н., доцент
Маковоз О.С. – Харків: кафедра економіки та фінансів факультету № 6
ХНУВС, 2018

Рецензенти:
доцент кафедри економіки та маркетингу Харківського національного
економічного університету ім. С. Кузнеця, к.е.н., доцент Рожко В.І.;
доцент кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету № 2
Харківського національного університету внутрішніх справ, к.е.н., доцент
Павленко Н.В.

3

ТЕМА 4. ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН РОБОТОДАВЦІВ З
ПРАЦІВНИКАМИ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
План лекції:
1. Види соціальної відповідальності
2. Бізнес і соціальна відповідальність
3. Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності
4. Необхідність розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні
5. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в
Україні
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Інформаційні ресурси в Інтернеті
1.
Глобальний договір ООН (UN Global Compact, 2000)
www.globalcompact.org.ua
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. Види соціальної відповідальності
Сутність КСВ у контексті відносин роботодавців та працівників полягає,
насамперед, у дотриманні трудових і соціально-економічних прав працівників
та врахування їхніх інтересів, встановлення додаткових соціальних пільг та
гарантій. Способи впровадження та реалізації соціальної відповідальності
відрізняються в залежності від економічного стану і розміру підприємства,
мотивів власника, способів впливу і очікувань від споживача.
Соціальна відповідальність між сторонами соціально-трудових відносин
проявляється: з боку роботодавця - у дотриманні прав гро¬мадян, Кодексу
законів про працю та інших нормативно-правових документів з питань ведення
бізнесу; з боку працівника - у відповідальному, добро совісному ставленню до
праці, виконання поставлених завдань та функцій.
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Світовий досвід сформував наступні критерії, що дозволяють визначити
підприємство (організацію) як соціально відповідальне:
сумлінна сплата податків, виконання вимог міжнародного,
державного, регіонального законодавства;
виробництво та реалізація якісної продукції;
реалізація корпоративних програм підвищення професіоналізму
співробітників;
реалізація корпоративних програм з охорони та зміцнення здоров'я
співробітників;
реалізація корпоративних програм морального стимулювання
персоналу;
реалізація благодійних та спонсорських проектів;
участь у формуванні позитивної громадської думки про бізнес.
Від реалізації принципів соціальної відповідальності бізнес серйозно
виграє: зростає репутація організації; підвищується рівень довіри до діяльності
компанії, якості її товарів і послуг; підвищується професіоналізм кадрового
потенціалу; зростає лояльність співробітників до компанії; формується
безпечне середовище діяльності; розвивається корпоративна політика.
У світі існує три рівня соціальної відповідальності бізнесу.
Перший рівень - це так званий «етап листів», коли незадоволені
профспілки та держава нав'язують власнику компанії ті або інші заходи. На
цьому етапі рушійною силою відносин є примус.
На другому рівні компанія вступає у взаємодію зі своїми партнерами
(персонал, органи влади, місцеве співтовариство та ін.), з метою виявлення
взаємовигідних напрямів соціальних інвестицій у контексті комерційної
політики.
На третьому, найвищому рівні соціальної відповідальності бізнес займає
активну позицію, ініціюючи реалізацію соціальних проектів (створення нових
робочих місць, програми перепідготовки кадрів, соціальне кредитування тощо).
Соціальні норми виконують охоронну, регулятивну і виховну функції,
визначають раціональні межі свободи людини. Розрізняють такі види
соціальних норм: звичаї, традиції, норми моралі, релігійні (канонічні) норми,
етичні норми, політичні норми, корпоративні норми, норми громадських
організацій, технічні норми, норми культури, норми права тощо.
У залежності від видів соціальних норм виділяють такі різновиди
соціальної відповідальності: моральна, релігійна, дисциплінарна, політична,
правова (юридична) тощо.
Юридична відповідальність являє собою особливий різновид соціальної
відповідальності, яка проявляється в різних областях людського життя.
Корпоративна відповідальність настає у випадку порушення
корпоративних правил, які прийняті певною соціальною структурою та не
мають правового значення.
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Моральна відповідальність має досить широку сферу дії. Її
найважливішою властивістю є осудне ставлення до порушника соціальних
норм, що складається з суспільства або колективу, негативна оцінка вчинку, що
суперечить нормам моралі. Ці норми безпосередньо виходять з
загальнонародних уявлень про добро і зло, справедливість і честь, гідность, т.д.
і виступають критерієм соціальної оцінки певних якостей особистості
порушника. Моральна відповідальність волає до совісті про визнання і
усвідомлення скоєних помилок, строгому виконанні загальноприйнятих правил
поведінки.
Релігійна відповідальність засновується на нормах, що регламентують
порядок відправлення релігійних культів та на вірі у Бога.
Всі згадані вище види соціальної відповідальності мають пасивний
характер, оскільки негативна реакція з боку суспільства у цих випадках не
передбачає примусового впливу на порушника норм.
Правова відповідальність настає у випадку порушення норм державноорганізованого права. Вона має активний характер, оскільки передбачає
активний психологічний вплив на порушника аж до застосування примусового
фізичного впливу
Політична відповідальність випливає з особливостей політичних відносин
і регулюючих їх норм. Ці відносини виникають між класами, націями,
державами в процесі взаємин. Своєрідність політичної відповідальності полягає
в тому, що вона наступає не тільки за винні дії, але і за невмілість,
пристосуванство, кон'юнктурність, необачність в питаннях політики і т. д. Її
суть - негативна оцінка політичного проступку суб'єкта з боку певного класу,
групи або суспільства в цілому.
Таким чином, соціальна та правова відповідальність співвідносяться як
загальне та особливе. Для цих видів відповідальності притаманні наступні
спільні риси:
1. Як будь-яка соціальна, так і юридична відповідальність є засобом
гарантування та охорони суспільних відносин.
2. Вони встановлюються певними суб'єктами та гарантуються певними
засобами.
3. Є засобами гарантування прав людини та суспільних інтересів.
4. Є елементами надбудови суспільства, що залежать від рівня розвитку
економічних, політичних та суспільних відносин.
5. Мають динамічний характер, тобто розвиваються та трансформуються
разом із суспільними відносинами.
6. Існують у певній сфері та регламентуються певним різновидом
соціальних норм.
7. Переслідують досягнення певної мети та мають функціональну
спрямованість.
8. Передбачають настання певних наслідків для порушника.
9. Забезпечують системність суспільства як соціального утворення.
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10. Виробляють повагу до прав та свобод людини і є проявами культури
суспільства.
Наявність зазначених вище спільних рис не заперечує самостійного
характеру юридичної відповідальності як основного різновиду соціальної.
Отже, соціальна відповідальність є комплексною категорією, що
передбачає наявність різноманітних форм та видів. Важливим різновидом такої
відповідальності є юридична.
2. Бізнес і соціальна відповідальність
Бізнес – підприємницька, комерційна чи будь-яка інша діяльність, що не
суперечить закону і спрямована на отримання прибутку.
Сучасна теорія підприємницької діяльності передбачає не лише
ефективну організацію праці, але й соціально відповідальні дії. Носіями і
виразниками ділової етики є фахівці «продуктивного типу», діяльність яких
тісно пов’язана з етично орієнтованим способом життя. Принципово новим для
бізнесової етики є вимоги уважного ставлення до позавиробничих складових
морального клімату в колективі співробітників.
Мабуть, одне з найтиповіших запитань для осіб і організацій, що мають
справу з проблематикою СВБ (соціально відповідальний бізнес), звучить так:
що все ж таки означає термін ―соціальна відповідальність бізнесу‖? Відповідь:
єдиного авторитетного визначення цього терміну немає.
Різні організації пропонують різні визначення, хоча в них є спільна
основа: СВБ переймається тим, як компанії керують комерційною діяльністю
для створення загального позитивного впливу на суспільство.
Різні визначення можуть більше стосуватись етичної поведінки, сталого
розвитку, довкілля, філантропічної ідеї. Соціальна відповідальність також є
синонімом терміну ―належне громадянство‖. Як бачимо, в більшості визначень
підкреслюється взаємозв’язок між економічними, екологічними й соціальними
аспектами та впливом діяльності організації. Всі наведені визначення СВБ
представляють масу поглядів на це явище та відрізняються одне від одного
ступенем, у якому компанії інтегрують СВБ у свою практику – від дотримання
й поважання до сприяння й відданості та, нарешті, до інтеграції СВБ у щоденну
роботу.
СВБ означає ―інтеграцію соціальних та екологічних аспектів у щоденну
комерційну діяльність підприємств та в їхню взаємодію з зацікавленими
сторонами на добровільній основі‖.
Для бізнесу задля соціальної відповідальності - СВБ означає ―досягнення
комерційного успіху засобами, які передбачають дотримання моральних
цінностей та повагу до людей, спільнот і навколишнього середовища‖.
Міжнародний форум лідерів бізнесу розуміє СВБ як сприяння
відповідальній діловій практиці, яка дає вигоду бізнесу та суспільству й
допомагає досягти соціального, економічного та екологічно усталеного
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розвитку через максимальне збільшення позитивного впливу бізнесу на
суспільство з одночасною мінімізацією його негативного впливу.

Рис 4.1. Складові соціальної відповідальності бізнесу.
Всесвітня ділова рада за сталий розвиток визначає СВБ як ―зобов’язання
бізнесу сприяти усталеному економічному розвитку, працюючи з робітниками,
їхніми сім’ями, місцевою громадою та суспільством у цілому для поліпшення
якості їхнього життя‖.
За більш загальним визначенням соціальна відповідальність бізнесу- це
концепція залучення соціальних і екологічних аспектів у діяльність бізнесу на
засадах добровільності та взаємодії між різними зацікавленими сторонами
(групами впливу):
•
Покриває як соціальні, так і екологічні аспекти - це внесок бізнесу у
досягнення цілей сталого розвитку, який передбачає збалансованість
економічних, соціальних та екологічних цілей суспільства, інтеграцію іх у
взаємовигідні приписи та підходи;
•
Не є і не повинна бути відділена від бізнес-стратегії компанії - це не
надбудова чи додаток до бізнесу, а спосіб покращити ефективність роботи
компанії як у короткостроковому, так і довготривалому періодах;
•
Соціальна відповідальність є добровільною;
•
Для реалізації СВБ важливо як компанії взаємодіють з внутрішніми
та зовнішніми групами впливу (працівниками, клієнтами, громадами,
громадськими організаціями, державними структурами тощо).
СВБ не виникла раптом, вона повільно еволюціонувала в часі та стала
частиною щоденного словника лише в останнє десятиріччя, особливо в
Північній Америці та Західній Європі. Деякі 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.
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У будь-якому разі, можна стверджувати, що багато організацій отримали
мотивацію до здійснення програм соціальної відповідальності завдяки розвитку
конс’юмеризму, ширшої обізнаності громадськості з екологічними та етичними
питаннями, зростанню тиску з боку організованих груп активістів, наприклад,
захисників довкілля, феміністського руху, поборникам інтересів споживачів.
Глобалізація світу та об’єднання Європи зробили сталий розвиток однією
з головних цілей багатонаціональних компаній та урядів багатьох країн. Ця ціль
постала у відповідь на критику та звинувачення компаній у тому, що вони
шкодять суспільствам і довкіллю, і як реакція на зростаючий тиск, який
здійснювався на компанії з метою примусити їх усувати негативні наслідки
своєї діяльності. Враховуючи все більші масштаби глобалізації бізнесу, групи
активістів і навіть деякі уряди скаржилися, що національні природоохоронні
правила, стандарти охорони здоров’я та норми безпеки, а також закони про
захист споживачів є недостатніми для регулювання діяльності великих
глобальних фірм або багатонаціональних підприємств, які ведуть
транскордонну торговельну та інвестиційну діяльність – особливо у бідніших
країнах з нижчим рівнем захисту довкілля й охорони праці.

Рис 4.2. Розподіл компаній за рівнем соціальної відповідальності.
Суб’єкту бізнесу слід діяти як добропорядному „корпоративному
громадянинові ‖ і, водночас, як моральній особистості, яка не примушується до
етично орієнтованого способу життя виключно вимогами закону або ж
міркуваннями здорового глузду.
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Соціальна відповідальність виступає як відносно самостійний вид
відповідальності, якому притаманні специфічні риси. У широкому розумінні
соціального, соціальну відповідальність тлумачать як сукупність різних її видів
– економічної, політичної, правової, моральної тощо. У вузькому, суто
соціологічному сенсі, йдеться про специфічні характеристики, які
віддзеркалюють міру, ступінь прийняття будь-яким соціальним суб'єктом,
групою соціально-значущих цілей суспільства, готовність до виконання
взаємних прав і обов'язків у процесі спільної діяльності з метою мінімізації
можливості нанесення збитку у сталому розвитку як суспільства в цілому, так і
окремим спільнотам, особистостям. Це – надання переваги інтересам широких
верств населення, навіть коли вони не співпадають з інтересами бізнессередовища. Це широке системне поняття, що передбачає урахування вимог як
суспільства в цілому, так і всіх його структурних елементів. Його не можна
звести до будь-якого окремого виду відповідальності і воно не є їхньою
сукупністю. Широке роз’яснення щодо визначення терміну «заінтересовані
сторони» дано в Рекомендаціях зі звітності в галузі сталого розвитку GRI
(Global Reporting Initiative): Заінтересовані сторони – організації чи особи, на
яких згідно з розумними очікуваннями суттєво впливають діяльність, продукція
та/або послуги організації, і ті, чиї дії згідно з розумними очікуваннями можуть
впливати на здатність організації успішно реалізовувати свої стратегії та
досягати цілі, що поставлені.
У 2005 році Інститут соціальної та етичної звітності (Лондон) розробив
Стандарт АА 1000 SES (Stakeholder Engagement Standard) – стандарт взаємодії з
заінтересованими сторонами. Цей стандарт є рекомендованою нормативною
базою для загального використання при плануванні, виконанні, оцінці,
інформуванні та нефінансової аудиторської перевірки якості взаємодії з
заінтересованими сторонами. Він дає вказівки по управлінню процесом діалогу
та налагодження співробітництва організації з її заінтересованими сторонами.
Згідно цього Стандарту в основі любої взаємодії з заінтересованими
сторонами повинні бути три принципи:
Суттєвість – виявлення суттєвих цілей організації та суттєвих її
заінтересованих сторін.
Повнота – розуміння поглядів, потреб заінтересованих сторін та
очікувань результатів діяльності організації по важливих для них питаннях.
Реагування – послідовне реагування організації на суттєві питання, що
стоять перед заінтересованими сторонами та самою організацією.
Організація, яка впроваджує практику Стандарту АА 1000 SES повинна
визначити та усвідомити своє місце в соціальному, екологічному та
економічному середовищі і вплив на це її діяльності; розуміти проблеми, думки
та очікування заінтересованих сторін; поступово реагувати на подібні проблеми
та звітуватися перед заінтересованими сторонами про свої рішення, дії і
наслідки.
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У Стандарті АА 1000 SES наведена система взаємодії з заінтересованими
сторонами та вимоги до елементів цієї системи:
1.
Загальні вимоги. Організація, яка додержується Стандарту,
зобов’язана інформувати заінтересовані сторони по суттєвих питаннях своєї
діяльності, виключаючи питання безпеки та комерційної таємниці.
2.
Функції та обов’язки. Організація сама ініціює початок взаємодії з
заінтересованими сторонами та несе за це відповідальність.
3. Елементи системи.
3.1.
Визначення заінтересованих сторін. Розробка методики та
систематичних процедур визначення, складання карти-схеми заінтересованих
сторін з залученням багатофункціональної експертної групи.
3.2.
Попереднє визначення суттєвих питань щодо діяльності
організації.
3.3. Розробка стратегії, визначення цілей взаємодії.
3.4. Розробка плану взаємодії та графіку її реалізації.
3.5. Визначення найбільш ефективних форм взаємодії.
3.6.
Нарощування та укріплення потенціалу. Організація з’ясовує
потреби заінтересованих сторін, ресурсні та професійні, з метою їх
задоволення.
3.7.
Зростання розуміння, накопичення досвіду та удосконалення
навичок у взаємодії з заінтересованими сторонами.
3.8. Використання, засвоєння та передача знань.
3.9. Вимір та оцінка результативності діяльності.
3.10. Оцінка та корегування формулювань, карти-схеми заінтересованих
сторін та плану взаємодії.
Стандарт АА 1000 SES висвітлює питання якості взаємодії з
заінтересованими сторонами. У практичному посібнику до Стандарту дані
конкретні рекомендації щодо його використання, наведені шаблони документів
для кожному етапу процесу взаємодії з заінтересованими сторонами та
приклади практик різних організацій.
Багато уваги приділяється питанню заінтересованих сторін в проекті
Стандарту ISO-26000 «Керівництво з соціальної відповідальності». У ньому
дані основні моменти, що пов’язані з процесом залучення заінтересованих
сторін, від рекомендації щодо відбору та аналізу заінтересованих сторін до
форм взаємодії з ними.
«Залучення заінтересованих сторін може мати багато форм. Воно може
бути ініційоване організацією або розпочате як відповідь організації одній чи
більше заінтересованим сторонам. Воно може відбуватися як на неформальних,
так і на формальних зустрічах, і може мати різноманітні форми, такі як
індивідуальні зустрічі, конференції, семінари, громадські слухання,
обговорення за круглим столом, консультативні комітети, участь в
багатосторонніх форумах, членство й участь у роботі груп, що організовані у
межах громади, й інших асоціаціях, інтерактивних форумах і так далі.
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Залучення заінтересованих сторін є інтерактивним. Його істотною рисою є те,
що воно включає двостороннє спілкування».
Слід сказати, що взаємодія з заінтересованими сторонами не є новим
захоплення, це вже знайомі процеси, які, безумовно, потребують розвитку.
Можна навести приклад деяких форм взаємодії бізнес-організації з
заінтересованими сторонами:
Група заінтересованих сторін
Форма взаємодії
Акціонери/власники Річний звіт, зустрічі, презентації, корпоративний
сайт, бухгалтерські звіти, участь у конференціях
Співробітники Збори, тематичні семінари, корпоративні заходи,
корпоративний інтранет-портал, корпоративне видання, анкетування,
колективний договір, кодекс корпоративної етики, навчальні тренінги
Споживачі/клієнти
Корпоративний
сайт,
контактний
центр,
анкетування, презентації, річний звіт, книги пропозицій, відповіді на претензії,
консультації, переговори, інтерв’ю
Партнери Консультації, корпоративний сайт, річний звіт, участь у
конференціях, переговори, ділові зустрічі
Інвестори Річний звіт, зустрічі, презентації, корпоративний сайт,
бухгалтерські звіти, участь у конференціях, ділові зустрічі, публікації у ЗМІ
Органи влади
Консультації, семінари, круглі столи
Місцеві громади Конференції, круглі столи, соціальні та благодійні
програми, публікації у ЗМІ
Застосування концепції заінтересованих сторін у своїй діяльності
важливо не тільки для комерційний структур, а і для неприбуткових та
державних організацій, органів влади та місцевого самоврядування.
Наприклад, залучення заінтересованих сторін дуже ефективне на всіх
етапах проведення проектів розвитку територій органами влади та місцевого
самоврядування. Співпраця органів влади з бізнесом, громадськими,
науковими, культурними, конфесійними організаціями та об’єднаннями
приносять істотні переваги при плануванні та впровадженні проектів
територіального розвиту. При цьому інструментами інформування та взаємодії
з заінтересованими сторонами можуть бути публікації в ЗМІ, теле- та
радіопередачі, електронні засоби спілкування, опитування, громадські
слухання, короткотермінові або довготермінові робочі групи із залученням
партнерів та експертів, звіти, прес-конференції, «круглі столи», навчальні
семінари, дискусії, консультації, дослідження та т.п.
Таким чином, управління взаємодією з заінтересованими сторонами є
побудова добросовісних відношень з усіма заінтересованими сторонами, що
включає:
– збалансоване врахування думок та очікувань заінтересованих сторін;
–
зміна уявлень та очікувань заінтересованих сторін, вплив на їх
погляди через переконливі комунікації та ініціативи;
– взаємовигідне співробітництво;
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– слідкування за змінами у переконаннях заінтересованих сторін.
Концепція заінтересованих сторін властива широкому спектру
управлінських дисциплін та використовується в багатьох стандартах
менеджменту. Серед галузей менеджменту, які базуються на концепції
заінтересованих сторін можна назвати наступні: управління ризиками,
управління якістю, управління репутацією, управління змінами, корпоративне
управління та т.п. Важливу роль концепція заінтересованих сторін відіграє у
системі корпоративної соціальної відповідальності.
Принципи та впровадження соціальної відповідальності
Відповідальність за внесок в добробут суспільства та вплив на оточуюче
середовище, так звану соціальну відповідальність несуть організації всіх типів:
комерційні, неприбуткові, громадянські, органи управління та інші.
Звернемося знову до Стандарту ISO-26000 «Керівництво з соціальної
відповідальності», в якому визначаються основні принципи соціальної
відповідальності:
–
Підзвітність, яка полягає в тому, що організація має звітувати щодо
впливу від своєї діяльності на суспільство і довкілля.
–
Прозорість, яка означає, що організації слід бути прозорою в її
рішеннях і діяльності, які впливають на інших. Організація повинна розкривати
в зрозумілій, збалансованій і правдивій формі про політику, рішення та
діяльність, за які вона несе відповідальність, включаючи їх фактичний і
можливий вплив на суспільство і довкілля. Ця інформація має бути
легкодоступною і зрозумілою для всіх заінтересованих сторін. Прозорість не
має на увазі розкриття службової інформації, а також інформації, що захищена
відповідно до законів або може спричинити порушення правових зобов'язань.
–
Етична поведінка - стиль поведінки організації. Організація повинна
приймати і застосовувати стандарти етичної поведінки, які якнайповніше
відповідають її призначенню і сфері її діяльності. Організація повинна
розвивати структуру управління так, щоб вона сприяла поширенню принципів
етичної поведінки як усередині організації, так і в процесі взаємодії з іншими.
–
Взаємодія з заінтересованими сторонами – цей принцип означає, що
організації слід поважати, розглядати інтереси її заінтересованих сторін та
всемірно взаємодіяти з ними.
–
Правові норми - У контексті соціальної відповідальності повага
правових норм означає, що організація дотримується всіх чинних законів і
правил, вживає заходів, аби бути обізнаною про застосовані нею закони і
правила, інформувати тих осіб в організації, хто відповідальний за дотримання
законів і правил, і знати, що такі закони і правила дотримуються.
–
Міжнародні норми – цей принцип визначає, що організації слід
поважати міжнародні норми, в тих випадках, коли ці норми є важливими для
сталого розвитку і добробуту суспільства.
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–
Права людини – цей принцип означає, що організація повинна
визнавати важливість і загальність прав людини, поважати права, зазначені у
Всесвітній Декларації з прав людини.
Одним із значущих світових орієнтирів в розвитку питань корпоративної
соціальної відповідальності стала Міжнародна ініціатива ООН – Глобальний
Договір ООН (Global Compact). Ідею Глобального Договору запропонував
Генеральний секретар ООН Кофі Аннан на Всесвітньому економічному форумі
1999 року. Дію Договору спрямовано на залучення корпорацій до розв’язання
глобальних проблем цивілізації.
3. Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності
Відповідальність за внесок в добробут суспільства та вплив на оточуюче
середовище, так звану соціальну відповідальність несуть організації всіх типів:
комерційні, неприбуткові, громадянські, органи управління та інші.
Стандартом ISO-26000 «Керівництво з соціальної відповідаль¬ності»,
визначаються основні принципи соціальної відповідаль¬ності:
•
Підзвітність, яка полягає в тому, що організація має звітувати щодо
впливу від своєї діяльності на суспільство і довкілля.
•
Прозорість, яка означає, що організації слід бути прозорою в її
рішеннях і діяльності, які впливають на інших. Організація повинна розкривати
в зрозумілій, збалансованій і правдивій формі про політику, рішення та
діяльність, за які вона несе відповідальність, включаючи їх фактичний і
можливий вплив на суспільство і довкілля. Ця інформація має бути
легкодоступною і зрозумілою для всіх заінтересованих сторін. Прозорість не
має на увазі розкриття службової інформації, а також інформації, що захищена
відповідно до законів або може спричинити порушення правових зобов'язань.
•
Етична поведінка – стиль поведінки організації. Організація
повинна приймати і застосовувати стандарти етичної поведінки, які
якнайповніше відповідають її призначенню і сфері її діяльності. Організація
повинна розвивати структуру управління так, щоб вона сприяла поширенню
принципів етичної поведінки як усередині організації, так і в процесі взаємодії з
іншими.
•
Взаємодія з заінтересованими сторонами – цей принцип означає, що
організації слід поважати, розглядати інтереси її заінтересованих сторін та
всемірно взаємодіяти з ними.
•
Правові норми – У контексті соціальної відповідальності повага
правових норм означає, що організація дотримується всіх чинних законів і
правил, вживає заходів, аби бути обізнаною про застосовані нею закони і
правила, інформувати тих осіб в організації, хто відповідальний за дотримання
законів і правил, і знати, що такі закони і правила дотримуються.
•
Міжнародні норми – цей принцип визначає, що організації слід
поважати міжнародні норми, в тих випадках, коли ці норми є важливими для
сталого розвитку і добробуту суспільства.
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•
Права людини – цей принцип означає, що організація повинна
визнавати важливість і загальність прав людини, поважати права, зазначені у
Всесвітній Декларації з прав людини.
Одним із значущих світових орієнтирів в розвитку питань корпоративної
соціальної відповідальності стала Міжнародна ініціатива ООН – Глобальний
Договір ООН (Global Compact). Ідею Глобального Договору запропонував
Генеральний секретар ООН Кофі Аннан на Всесвітньому економічному форумі
1999 року. Дію Договору спрямовано на залучення корпорацій до розв’язання
глобальних проблем цивілізації.
Глобальний договір ООН є добровільною ініціативою, яка об’єднує
приватні компанії, агенції ООН, бізнес асоціації, неурядові організації та
профспілки у єдиний форум задля сталого розвитку через відповідальне та
інноваційне корпоративне лідерство. Десять універсальних принципів
Глобального Договору орієнтовані на втілення практик відповідального бізнесу
у сферах прав людини, стандартів праці, екологічної відповідальності та
боротьби із корупцією.
Глобальний Договір не передбачає якогось «нагляду» чи суворої оцінки
діяльності компанії. Він базується виключно на добровільних ініціативах
бізнесу щодо підтримки принципів сталого розвитку, прозорої діяльності,
публічної звітності, втілення принципів Глобального Договору в ділову
стратегію, корпоративну культуру та повсякденну ділову практику.
10 Принципів Глобального Договору
Права людини
•
Принцип 1: Комерційні компанії повинні забезпечувати та
поважати захист прав людини, проголошених на міжнародному рівні.
•
Принцип 2: Комерційні компанії повинні забезпечувати, щоб їхня
власна діяльність не сприяла порушенню прав людини.
•
Принципи праці
•
Принцип 3: Комерційні компанії повинні підтримувати свободу
зібрань і дієве визнання права на колективні угоди.
•
Принцип 4: Комерційні компанії повинні сприяти викоріненню
примусової праці.
•
Принцип 5: Комерційні компанії повинні сприяти ефективному
викоріненню дитячої праці.
•
Принцип 6: Комерційні компанії повинні сприяти викоріненню
дискримінації у сфері зайнятості та працевлаштування.
•
Екологічні принципи
•
Принцип 7: Комерційні компанії повинні дотримуватися
превентивних підходів до екологічних проблем.
•
Принцип 8: Комерційні компанії повинні ініціювати поширення
екологічної відповідальності.
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•
Принцип 9: Комерційні компанії повинні стимулювати розвиток і
розповсюдження екологічно чистих технологій.
•
Антикорупційні принципи
•
Принцип 10: Комерційні компанії повинні протидіяти будь-яким
формам корупції, включаючи здирництво.
Упродовж перших двох років підписання Глобального договору компанія
має активізувати свою діяльність у соціально відповідальному бізнесі. Після
цього вона повинна оприлюднити свій перший «Соціальний звіт».
В Україні Глобальний Договір був започаткований у квітні 2006 року.
Зараз кількість учасників Глобального Договору в Україні перевищує 130, які
заснували національну мережу з метою поширювати ініціативи корпоративної
соціальної відповідальності в Україні, обміну досвідом, освіти та спільних дій.
Кожна компанія, яка сповідує ідеї корпоративної соціальної
відповідальності та вважає її філософією свого бізнесу, розробляє своє бачення
сталого розвитку та формулює принципи корпоративної соціальної
відповідальності в стратегії розвитку компанії. Залежно від характеру бізнесу та
визначених пріоритетів розвитку компанія формулюють свої принципи
корпоративної соціальної відповідальності, що базуються на загальновизнаних
поняттях.
Можна навести основні принципи корпоративної соціальної
відповідальності, якими керуються компанії:
•
Виробництво якісної продукції та послуг, які необхідні для
суспільства.
•
Безумовне виконання законодавства: податкового, екологіч¬ного,
праці.
•
Ефективне ведення бізнесу, який орієнтований на створення
додаткової економічної вартості та підвищення конкурентоспро¬мож-ності в
інтересах власників та суспільства.
•
Розбудова сумлінних та взаємовигідних відносин зі всіма
заінтересованими сторонами.
•
Дотримання міжнародних угод та використання рекоменда¬цій
міжнародних стандартів.
•
Використання ресурсозберігаючих технологій, забезпечення
екологічної безпеки виробництва.
•
Надання ефективних робочих місць з достойним рівнем оплати
праці та соціальних пільг.
•
Забезпечення безпеки праці.
•
Сприяння усесторонньому професійному розвитку та підвищенню
кваліфікації працівників.
•
Врахування очікувань суспільства та загальноприйнятих етичних
норм в діловій практиці.
•
Внесок в формування громадянського суспільства проведення
партнерських програм, соціальних та благодійних проектів.
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Відповідно
до
сформульованих
та
затверджених
принципів
корпоративної соціальної відповідальності кожна компанія обирає основні
напрями соціальних програм.
Соціальні програми компанії – добровільна та послідовна діяльність в
соціальній, економічній та екологічній сферах. Соціальні програми носять
системний характер, пов’язані з місією та стратегією розвитку бізнесу та
спрямовані на задоволення запитів різних заінтересованих сторін.
Соціальні програми компанії можуть бути внутрішніми та зовнішніми.
Напрямки соціальних програм:
Внутрішня соціально відповідальна діяльність:
•
розвиток персоналу з метою залучення та затримання талановитих
працівників;
•
турбота про соціальну захищеність працівників;
•
професійний розвиток та навчання працівників;
•
безпека та гігієна праці;
•
мотиваційні схеми оплати;
•
створення умов відпочинку та дозвілля;
•
підтримка внутрішніх комунікацій;
•
участь працівників в прийнятті управлінських рішень;
•
допомога працівникам у кризових ситуаціях, підтримка ветеранів
праці.
Зовнішня соціально відповідальна діяльність:
•
добросовісна ділова практика;
•
інформаційна відкритість;
•
сприяння малому та середньому бізнесу;
•
посилена відповідальність перед клієнтами за надані проду¬к¬ти та
послуги шляхом їх приведення до найвищих стандартів якості;
•
запровадження соціально значимих продуктів та послуг;
•
просвітницька діяльність, розвиток громадянського суспіль¬ства,
взаємодія з місцевою громадою та владою в розвитку територій;
•
охорона довкілля;
•
економне споживання природних та енергоресурсів;
•
повторне використання та утилізація відходів;
•
організація екологічно безпечних транспортних перевезень;
•
акції по озелененню та прибиранню територій;
•
відповідальність у рекламно-маркетинговому просуванні своїх
продуктів та послуг;
•
благодійність та довгострокові соціальні інвестиції.
Витрати, які пов’язані з проведенням соціальних програм в контексті
корпоративної соціальної відповідальності, вважаються інвестиціями в
майбутнє компанії. Корпоративна соціальна відповідальність – це ознака
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успішності компанії в тому сенсі, що соціально відповідальним може бути
тільки успішний прибутковий бізнес.
А
метою
впровадження
системи
корпоративної
соціальної
відповідальності є використання сучасних підходів та тенденцій управління
бізнесом, що приносить суттєві переваги компанії:
•
зростання вартості бізнесу ;
•
підвищення інвестиційної привабливості та доступу до нових
ринків;
•
формування репутації компанії;
•
підвищення лояльності клієнтів, налагодження партнерських
відносин;
•
розвиток людських ресурсів;
•
ефективне управління нефінансовими ризиками компанії;
•
удосконалення екологічних процесів;
•
підвищення довіри суспільства до компанії.
Для ілюстрації напрямів та форм впровадження корпоративної соціальної
відповідальності нижче наведені декілька прикладів соціально відповідальних
практик.
Програма «Київстар» «Спілкуйтеся заради майбутнього» була розроблена
з метою надихнути батьків спілкуватися зі своїми дітьми повноцінно та якісно,
адже недостатнє спілкування призводить до емоційної самотності дітей. В
рамках цієї програми «Київстар» ініціював ексклюзивне соціологічне
дослідження, за результатами якого професійні психологи розробили конкретні
рекомендації для батьків, які допоможуть їм налагодити краще спілкування з
власними дітьми.
Для висвітлення цієї проблематики на Майдані Незалежності в Києві був
представлений мистецький скульптурний проект. Також був створений
музичний проект «Тепло слів» за участю української співачки Гайтани. З
допомогою художніх засобів «Київстар» хотів привернути увагу українського
суспільства до питань, які порушує програма «Спілкування заради
майбутнього». Крім того, у 21 українському місті були проведені заходи
«Сімейне свято «Київстар», куди приходили діти з батьками, спільно провести
час та корисно і приємно поспілкуватися. Цілком гармонійно виглядала
іміджева реклама «Київстар» на телебаченні «Спілкуйтесь більше зі своїми
дітьми».
Найбільш популярний некомерційний проект ГК «ФОКСТРОТ» —
створення недержавних соціальних центрів у житлових мікрорайонах міст
України. Соціальні центри з оптимістичною назвою «Перспектива», крім
столиці, працюють у Донецьку, Черкасах і Маріуполі. Основне завдання таких
центрів — комплексна організація соціальної роботи на території житлових
масивів. Сотні волонтерів щодня реалізують соціальні ініціативи ГК
«ФОКСТРОТ», втілюючи корпоративну філософію соціально відповідального
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бізнесу у життя. Тут людям допомагають конкретними справами, юридичними
порадами, добрим словом, заряджають ідеями за принципом «допоможи собі
сам», навчають самостійно виходити зі скрутного становища.
Ознайомившись з наведеними прикладами соціально відповідаль¬них
практик, можна зробити висновок, що напрями соціальних програм обрані
невипадково. Вони є невід’ємною частиною стратегії розвитку компаній. Ці
програми органічно вплетені в бізнес, а витрати на їх виконання є інвестиціями
в майбутнє самих компаній та соціуму. Така діяльність, що приносить користь
всім, є яскравим прикладом правильного застосування принципів
корпоративної соціальної відповідальності.
Впровадження системи корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)
це багаторівневий процес удосконалення всіх інструментів менеджменту
компанії. Заручившись підтримкою керівництва, особи, які відповідають за
КСВ-практику, аналізують існуючі корпоративні політики та регламенти, діючі
бізнес-стратегії на правила з точки зору принципів корпоративної соціальної
відповідальності.
Обов’язково розробляється стратегія КСВ, в якій визначаються основні
групи заінтересованих сторін та основні напрями впровадження корпоративної
соціальної відповідальності – внутрішні та зовнішні соціальні програми та
проекти; визначаються критерії виконання та показники результативності
програм. Роботу по впровадженню принципів корпоративної соціальної
відповідальності в діяльність компанії необхідно супроводжувати інформацією
через канали внутрішніх та зовнішніх комунікацій.
Для планування та реалізації стратегії КСВ, постійного моніторингу
виконання програм та регулярної звітності формується команда відповідальних
осіб. Це можуть бути менеджери з відділу управління персоналу, маркетингу,
PR-менеджери, або менеджери з корпоративної соціальної відповідальності.
Стратегічні рішення з впровадження корпоративної соціальної відповідальності
та реалізації соціальних проектів приймаються вищим керівництвом, радою
директорів, або власниками компанії.
До документів, в яких закріплена стратегія компанії в галузі
корпоративної соціальної відповідальності, належать: колективний договір,
кодекс корпоративної поведінки, етичний кодекс, корпора¬тивні стандарти,
політики та інші.
4. Необхідність розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні
Перехід до ринкових відносин, реформування системи влади в Україні
призвели до ситуації, коли на місцевому рівні існують і, на жаль, реально
протистоять один одному дві сили: підприємці та решта населення. У
суспільстві виділився прошарок відносно заможних людей і позначилося певне
протистояння між цим прошарком і основною масою населення.
Обидві сторони поводять себе не зовсім коректно, що спричиняє
соціальну напруженість у суспільстві. Підприємці часто практикують
приховування прибутків від оподаткування, намагаються діяти ―у тіні‖,
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необґрунтовано завищують ціни на продукцію і послуги, затримують заробітну
плату найманим робітникам тощо. Це, відповідно, викликає негативну зворотну
реакцію населення.
У межах цієї проблеми неадекватною є позиція органів місцевого
самоврядування. З одного боку, бізнесмени також виборці, причому саме від
них багато у чому залежить нормальна життєдіяльність суспільства. З іншого
боку, через деструктивну діяльність значної частини підприємців наявних
податкових відрахувань не вистачає для нормальної роботи місцевої влади
щодо підтримання інфраструктури населеного пункту і необхідних соціальних
виплат.
На сьогодні близько 70 відсотків об’єктів соціальної інфраструктури
передана на баланси міських, сільських і селищних рад. Проте, у результаті
застосування чинної схеми міжбюджетних трансфертів складається ситуація,
коли органи місцевого самоврядування позбавлені можливості самостійно
вирішувати власні проблеми: одні - через залежність від дотацій, інші - через
те, що зайві кошти вилучаються. Органи місцевого самоврядування в Україні
не спроможні забезпечити належне фінансування соціальної сфери та її
працівників: вчителів, лікарів, працівників культури; сприяти виплаті
пристойної пенсії ветеранам; допомоги безробітним тощо.
Так, основним джерелом надходження коштів до місцевого бюджету є
різні податки і збори. Частина інших надходжень, наприклад, від приватизації
або оренди комунального майна, вкрай незначна. На сьогодні суб’єкти
місцевого самоврядування в Україні дуже часто не мають у своїй комунальній
власності високорентабельних комерційних підприємств. При цьому наявних
бюджетних коштів катастрофічно не вистачає навіть для забезпечення поточної
життєдіяльності населених пунктів, не говорячи вже про стабільний розвиток.
Це означає, що певні прошарки населення перебувають поза межами
справедливого розподілу і про реальне соціальне партнерство практично
говорити не доводиться.
При цьому, якщо припустити, що на певному підприємстві конкретного
населеного пункту проблеми соціального партнерства успішно розв’язуються,
то подібна ситуація не означатиме автоматично добробуту всього населення
цього населеного пункту. Проблему можна розв’язати, тільки піднявшись над
масштабами конкретного підприємства, оцінюючи соціальне партнерство з
позицій міста, села, селища, тобто суб’єктів місцевого самоврядування.
В таких умовах саме органи місцевої влади мають відіграти ключову роль
у налагоджені стабільного та ефективного зв’язку між бізнесом і громадою у
вирішенні соціальних проблем останньої на засадах добровільності та
взаємовигоди.
Так, вигодами, які отримує бізнес від виконання принципів соціальної
відповідальності, є наступні:
•
забезпечення суспільної репутації організації;
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•
зростання довіри населення до діяльності компанії, її товарів та
послуг;
•
підвищення професіоналізму та розвиток кадрового потенціалу на
підприємстві, забезпечення лояльності персоналу;
•
можливість формування безпечного середовища діяльності та
розвитку компанії завдяки власній корпоративній політиці;
•
відповідність нормам і стандартам світової економічної спільноти;
•
можливість формування партнерських відносин із владними
структурами, громадськістю та ЗМІ.
Переваги, які отримує суспільство від дотримання бізнесом принципів
соціальної відповідальності:
•
можливість встановлення партнерських відносин між бізнесом,
владою і громадськістю;
•
можливість надання адресної екстреної допомоги громадянам, які її
потребують;
•
удосконалення та розвиток соціальної захищеності населення;
•
можливість залучення інвестицій у певні суспільні сфери;
•
можливість підтримки громадських ініціатив, інноваційних
проектів, розвиток соціальної і творчої активності населення, збереження та
використання ―інтелектуального ресурсу‖ на потреби країни і регіону.
5. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в
Україні
В Україні триває обговорення проекту Стратегії сприяння розвитку
соціальної відповідальності бізнесу в Україні на період до 2020 року. Метою
Стратегії є визначення напрямів сприяння розвитку СВБ в Україні,
організаційних механізмів та умов для інтеграції СВБ у діяльність підприємств
для забезпечення сталого розвитку України, зростання суспільного добробуту
та вирішення питань, визначених унаціональних програмних документах.
Основними завданнями Стратегії є:
•
сприяння розвитку СВБ як чинника модернізації економіки,
підвищення її конкурентоспроможності з метою визнання українського бізнесу
на світовій арені як соціально відповідального, полегшення його інтеграції на
зовнішні ринки;
•
запровадження єдиних підходів до розуміння соціальної
відповідальності бізнесу в Україні всіма групами заінтересованих осіб;
•
сприяння розвитку системи нефінансового звітування з метою
більшої поінформованості суспільства щодо реалізації суб’єктами
господарювання заходів із СВБ;
•
удосконалення існуючих і розвиток нових форм державноприватного партнерства для економічного, соціального й екологічного розвитку
громад та територій;
•
створення передумов для забезпечення прав людини, етичного
виховання та освіти членів суспільства;
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•
розвиток програм ресурсозбереження та енергоефективності;
розвиток процесів ділового вдосконалення підприємств, установ і організацій.
Основні цілі Стратегії поділяються на економічні, соціальні та екологічні.
Економічними цілями є:
•
розвиток внутрішнього ринку і підвищення ефективності його
функціонування;
•
формування привабливої національної інноваційної інфраструктури
шляхом спрямування інвестицій у новітні технології;
•
надання сучасного інструментарію для державного регулювання;
підвищення конкурентоспроможності національної економіки;
•
поширення в Україні систем управління якістю (ISO 9000);
•
підвищення бізнес-культури в країні.
Соціальними цілями є:
•
позитивне сприйняття населенням бізнесу як явища; сприяння
забезпеченню прав людини, подоланню бідності, залучення більшої кількості
представників з уразливих груп населення та безперервне навчання
працівників;
•
сприяння розвитку інновацій у соціальній сфері через створення
відповідних умов праці;
•
розвиток культури споживання та підвищення рівня обізнаності
споживачів щодо екологічних, економічних та соціальних аспектів
товарів/послуг, репутації виробника;
•
залучення підприємств до реалізації соціальних проектів,
благодійності спонсорства.
Екологічними цілями є більш раціональне використання природних
ресурсів та зниження рівня викидів, що досягається за рахунок інвестуванням
компаніями в еко-інновації та створення системи екологічного менеджменту,
що передбачає цілеспрямовані екологічні акції, закупівлю енергоефективного
обладнання, перехід на альтернативні джерела енергії тощо.
Базовими принципи СВБ визначаються якісне забезпечення потреб
споживачів, неухильне виконання вимог законодавства, чесна конкуренція,
дотримання загальноприйнятих морально-етичних норм, протидія корупційним
проявам і легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, дотримання
гендерної рівності.
Соціальна відповідальність бізнесу - це концепція двосторонньої
переваги, де з одного боку стоїть компанія, а з іншого - соціальні групи, адже
СВБ несе такі переваги:
•
Збільшення обсягів продажу та частки ринку;
•
Зміцнення та посилення позицій бренду;
•
Покращення іміджу та посилення впливу;
•
Ширші можливості залучати, мотивувати та винагороджувати
працівників;
•
Зменшення оперативних витрат;
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•
Надання переваги соціально орієнтованим компаніям з боку
інвесторів та фінансових аналітиків.
Але в Україні СВБ тільки починає зароджуватись. Задля того, щоб ідея
набула широкого розвитку, треба проводити дієві заходи: спеціальні
інформаційні заходи, освітні програми, аби готувати майбутніх фахівців з СВБ,
відкривати нові навчальні дисципліни.
Щодо ситуації в Україні можна зробити декілька висновків.
По-перше, суспільство ще не готове до сприйняття концепції соціальної
відповідальності для всіх. КСВ поки залишається "ношей" бізнесу, яку він ще
деякий час буде нести самостійно.
По-друге, існує недовіра до соціальних ініціатив компанії і низькою є
роль "гарної репутації" компанії при виборі споживачем продуктів або послуг.
На Заході відсоток свідомих споживачів дорівнює 75%. В Україні, за даними
дослідження, проведеного на замовлення компанії МТС в 2007 році, - тільки
21% споживачів обирає продукти або послуги компанії, звертаючи увагу на її
соціальні проекти. У такої недовіри чітка взаємозв'язок з доходами компаній та
низьким рівнем зарплати і пенсій більшості населення України.
По-третє, спостерігається небажання сприймати корпоративну соціальну
відповідальність бізнесу через стереотипи: компанії не платять податки,
компанії виробляють неякісну продукцію тощо. Але в цьому випадку саме і
зростає роль держави як контролюючого і регулюючого органу - компанія, як і
будь-яка інша організація, що повинна робити все в рамках закону: платити
податки, випускати якісну продукцію. Сьогодні бізнес розуміє: за умов
глобалізації та відкритих ринків гарна репутація коштує більше, ніж
несвоєчасна сплата податків.
По-четверте, суспільство ще сприймає слова "стандарт" як те, що
повинно впроваджуватися обов'язково, а не як модель, до створення якої
потрібно прагнути. Одним з головних ризиків розробки стандарту з соціальної
відповідальності є те, що вже вишикувалася ціла черга інститутів і організацій
сертифікації для майбутньої сертифікації підприємств по стандарту ISO 26000.
Треба ще раз підкреслити - стандарт є добровільним, а інститути та організації
сертифікації не можуть бути залучені до процесу розробки стандарту.
На всі ці питання треба звернути увагу саме сьогодні, щоб завтра не стало
пізно. Сьогодні дуже потрібно проведення широкої освітньо-інформаційної
кампанії, особливо в регіонах України, для того, щоб при словах "соціальна
відповідальність" усі розуміли: цей термін стосується кожної організації, що
неможливо вимагати від бізнесу соціальної відповідальності, а самим
поводитися безвідповідально в розтраті грошей, державних закупівель, у
відсутності підзвітності та прозорості, у протидії корупції.
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