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1. Формування
системи
заходів
забезпечення
соціальної
відповідальності
Соціальна відповідальність (СВ) сьогодні в Україні – це не просто
новомодна концепція, що лежить в основі PR-заходів компаній. Це необхідна
складова будь-якого успішного підприємства, метою якого є досягнення
лідерських позицій на ринку і збереження їх. Соціальна відповідальність – це
добровільний внесок у розвиток суспільства що здійснюється за допомогою
соціальних інвестицій, спрямованих на професійний розвиток та соціальний
захист персоналу, підтримку охорони здоров'я, спорту, культури, освіти,
охорону навколишнього середовища. Діяльність у цій галузі повинна носити
системний характер і узгоджуватися з інтересами всіх зацікавлених сторін.
Рішення будь-якого питання компанії вимагає реалізації організаційного,
технічного, методичного та інформаційного забезпечення. Концепція СВ також
передбачає необхідність формування певного складу ланок, служб, підрозділів,
наділених відповідними завданнями і повноваженнями. Для цього необхідно
будувати систему організаційного забезпечення СВ, що є функціональною
підсистемою всього підприємства.
Система організаційного забезпечення корпоративної соціальної
відповідальності являє собою взаємопов'язану сукупність внутрішніх служб і
підрозділів підприємства, що забезпечують розробку і прийняття управлінських
рішень з окремих аспектів його соціальної діяльності та несуть відповідальність
за результати цих рішень.
На практиці підприємства по-різному підходять до формування
підсистеми соціальної відповідальності. Це залежить від безлічі факторів, серед
яких можна відзначити такі: розмір компанії; організаційно-правова форма;
рівень диверсифікації компанії, у тому числі щодо бізнес-ліній та продуктів,
ринків збуту, фінансового портфеля; стан ресурсного та кадрового
забезпечення; система нормативно- правового регулювання СВ; політики
компанії відносно СВ; підтримка принципів СВ персоналом компанії і його
керівництвом.
Основним фактором, що впливає на систему організаційного
забезпечення соціальної відповідальності, є рівень соціальної відповідальності
компанії. При цьому можна виділити три рівні відповідальної поведінки фірми,
згідно з Програмою розвитку ООН. Базовий рівень, на якому знаходяться всі
компанії, що дотримуються чинного законодавства. Організаційне забезпечення
компанії даного рівня не є специфічним, оскільки, по суті, мови про реалізацію
принципів СВ не йде.

2. Другий рівень соціальної відповідальності бізнесу передбачає
використання інструментів, спрямованих на підвищення якості внутрішнього
середовища для працівників підприємства: забезпечення медичним
добровільним страхуванням, можливості підвищення кваліфікації, забезпечення
житлом, дитячими садками дітей працівників тощо. Такий тип відповідальності
був умовно названий "відповідальністю підприємства".
3. Третій – вищий рівень відповідальності передбачає спрямованість на
розвиток суспільства, підвищення якості життя населення території, де працює
підприємство.
Для другого і, більшою мірою, третього рівня соціальної відповідальності
гостро стоїть проблема формування системи організаційного забезпечення
реалізації принципів СВ в компанії.
Підприємство, що перебуває на двох останніх рівнях застосування
практик СВ при побудові організаційної структури, що забезпечує реалізацію
концепції, на нашу думку, повинні дотримуватися таких принципів:
– Комплексності: впровадження принципів СВ у загальну стратегію
компанії;
– Системності: підтримка принципів СВ усіма членами компанії та
врахування їх при прийнятті управлінських рішень;
– Відкритість та інформаційна прозорість у діяльності;
– Формалізації і регламентації: чітка регламентація процедур і бізнеспроцесів;
– Портфельного соціального інвестування (всебічна оцінка ефективності
СВ);
– Принцип аналізу та контролю результатів реалізації СВ в діяльності
компанії з метою розробки рішень, спрямованих на підвищення ефективності
діяльності компанії.
Тобто ми дотримуємося тієї точки зору, що СВ повинна бути не
самоціллю, а інструментом стратегічного сталого та успішного розвитку
компанії.
Алгоритм
формування
системи
управління
соціальною
відповідальністю представлений на рис. 1.

Рис.5.1. Цикл управління соціальною відповідальністю на рівні
підприємства
Зверну увагу на побудову організаційної структури в рамках системи
управління соціальною відповідальністю.
Служба соціального управління або ж служба соціальної відповідальності
повинна органічно вписуватися в загальну структуру управління
підприємством. При цьому, на нашу думку, можлива реалізація двох підходів
до побудови системи організаційного забезпечення СВ.[1].
1. Незалежна діяльність функціональних центрів управління (виробничою
діяльністю, персоналом, збутовою діяльністю і фінансами), з виділенням
центру управління соціальною відповідальністю. При цьому передбачається
наявність обмеженого, чітко позначеного інформаційного зв'язку між
основними підрозділами в організаційній структурі управління компанії з
питань корпоративної соціальної відповідальності.
Основні напрямки роботи в рамках підсистеми СВ включають в себе
вирішення певного кола завдань.
1. Визначення функціональних завдань:
– Інформація для формування проектів;
– Загальна схема проекту в рамках СВ;
– Деталізація схеми проекту.
2. Персонал:
– Підсистема найму, обліку персоналу, доступу до інформації;
– Підсистема організації робочого місця, умов оплати праці (оклад,
відсотки);
– Посадові інструкції;
– Внутрішня взаємодія (документообіг, система контролю).
3. Підсистема "Мотивація персоналу":
– Вивчення проекту СВ;
– Планування та маркетинг (плановані і екстрені заходи);
– Підготовка планів – планований результат;
– Затвердження планів – експлуатація або доопрацювання;
– Аналіз результатів.
4. Підвищення ефективності роботи за напрямком СВ:
– Оптимізація витрат на реалізацію принципів СВ;
– Виявлення використання нових засобів, методів, технік СВ;
– Підвищення ефективних діючих засобів.
При побудові підсистеми СВ в компанії також важливо, щоб
реалізовували забезпечуючі елементи, серед яких можна назвати програмну,
нормативно-правову та методичну підтримку системи СВ, інформаційну
підтримку і т. ін. (рис.2).
Так, наприклад, є менеджер з соціальної відповідальності в компанії
"Київстар".
Він
працює
у
відділі
корпоративних
комунікацій
(підпорядковується генеральному директору), а в його основні обов'язки
входить розробка й упровадження стратегії СВ. Також займається цим
напрямком ще один співробітник відділу – фахівець з соціальних комунікацій.
Рис 2.

Рис. 2. Основні елементи організаційного забезпечення системи
соціальної відповідальності
2. Взаємопов'язана діяльність центрів управління організацією.
Передбачається, що більшість конкретних рішень приймаються самостійними
виділеними центрами в рамках їх функціональних повноважень, а ряд
синтезованих управлінських рішень виробляються і приймаються колективно,
спільно з іншими зацікавленими центрами управління підприємством. Як
правило, виділяються конкретні виконавці, відповідальні за таку комунікацію з
іншими підрозділами, а перелік відповідних рішень визначається вищим
керівництвом заздалегідь. Даний підхід у великій мірі усуває суперечності в
задачах, що виникають нерідко між окремими підрозділами компанії. У даному
випадку діяльність всіх підрозділів цілеспрямована на досягнення вищих цілей
всієї компанії, а не окремої ділянки. З іншого боку, спостерігається
перевантаження вищого керівництва при додаванні завдань і функцій,
пов'язаних з реалізацією принципів СВ.
Такий підхід використовується в багатьох компаніях з виділенням
структурних елементів залежно від зацікавлених сторін, з якими ведеться
робота в рамках структурного елементу. Основними зацікавленими сторонами
компанії є такі цільові групи:
– Акціонери (звичайно формується відділ по роботі з акціонерами, який
підкоряються раді директорів, голові правління);
– Інвестори (формується відділ по роботі з інвесторами, який
підпорядковується раді директорів);
–
Співробітники
(департамент
з
управління
персоналом,
підпорядковується генеральному директору);
– Державні структури (департамент по роботі з органами влади України,
підпорядковується генеральному директорові);
– Споживачі (фізичні та юридичні особи) (департамент маркетингу,
збуту, роботи з клієнтами, комерційний відділ тощо, підпорядковуються
генеральному директору);
– Партнери (департамент перспективного розвитку, стратегічного
управління тощо, підпорядковується генеральному директорові).

Тобто в рамках даної структури носієм принципів СВ є вищий рівень
управління, принципи СВ пронизують всю діяльність компанії, основні
взаємини з залежними особами будують відповідні відділи і підрозділи.
Щоб створити в компанії ефективну систему корпоративного управління
з впровадженням елементів СВ, необхідно визначити відповідні процедури
функціонування організації на наступних рівнях:
– Збори акціонерів;
– Рада директорів;
– Вищий менеджмент (перший і другий рівень).
Отже, підсумовуючи, можна зазначити, що більшість українських
підприємств ще не дійшли то того, щоб управляти соціальною відповідальністю
на стратегічному рівні. Хоча вже намітилися тенденції просування по цьому
шляху. Наприклад, у ПАТ "НАФТОГАЗ" принципи екологічної діяльності
визначені в "Політиці в галузі промислової безпеки, охорони праці та
навколишнього середовища в XXI столітті". Для реалізації принципів і цілей
цього документа в свою чергу розробляються програми в галузі охорони
навколишнього середовища, промислової безпеки та охорони праці.[2].
2. Міжнародні ініціативи та
зовнішніми організаціями
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з

На початку XXI століття з'явилися унікальні можливості для побудови
нового світу, вільного від загроз ядерної катастрофи, екстремізму та терору,
світу, в якому можуть бути забезпечені сталий розвиток і безпека.
За умов глобальних змін особливими загрозами державі й суспільству є
міжнародний тероризм, розповсюдження зброї масового знищення,
організована злочинність, локальні конфлікти, регіональні сепаратистські
тенденції, міжетнічні та міжконфесійні конфлікти, нелегальна міграція,
нелегальна торгівля зброєю, наркобізнес тощо. Україна має їм ефективно
протидіяти.
Усвідомлюючи власну відповідальність, українська держава підтверджує
свою відданість цілям міжнародного розвитку, визначеним у Декларації
тисячоліття ООН, і готова сприяти їх досягненню. Україна підтримує ідею
реформування основних міжнародних інститутів у сфері безпеки з метою
зробити їх ефективнішими та дієвішими. Питанням особливої міжнародної ваги
є реформування Ради Безпеки ООН, посилення ефективності й прозорості її
роботи у спосіб перетворення на орган зі справедливим регіональним
представництвом країн-членів.
Держава продовжуватиме політику активної участі в акціях підтримання
миру та безпеки – і в регіональному, і в глобальному масштабах. Показником
готовності до здійснення важливих міжнародних функцій є участь України у
миротворчих операціях під егідою ООН у різних країнах світу, а також у
стабілізаційних процесах в Іраку. Президент України виконав свої зобов'язання
перед українським народом, які брав на себе в період виборчої кампанії.
Українські війська з Іраку виведені.
Рішення щодо участі українських миротворців у відновленні миру у

Судані, прийняте на прохання Секретаріату ООН у вересні 2005 р., – визнання
високого рівня професіоналізму українських військових. Наші миротворчі
зусилля й надалі мають слугувати утвердженню іміджу України як
відповідального учасника міжнародних відносин.
У 2005 році Україна досягла прогресу в утвердженні свого статусу
реципієнта допомоги в рамках ініціативи Групи восьми "Глобальне партнерство
проти розповсюдження зброї масового знищення" (ПІ). Це дозволить залучити
позабюджетні кошти на вирішення потреб нашої держави у процесах
нерозповсюдження зброї масового знищення та роззброєння. Практичним
результатом у цій сфері є домовленість про проведення у січні 2006 року в
Києві міжнародної конференції донорів ГП для України.
Результатом участі України в операціях з підтримання миру під егідою
ООН у Лівані, Сьєрра-Леоне, Ліберії та Косові стали суттєві надходження до
державного бюджету – 34 млн дол. СІНА, відшкодованих у 2005 р.
Секретаріатом ООН. Україна й надалі послідовно спрямовуватиме зусилля на
реалізацію пріоритетних завдань міжнародної спільноти. Такими завданнями є
насамперед такі:
– Нерозповсюдження зброї масового ураження. У 2005 р. наша держава
набула членства у Режимі контролю за експортом товарів, які можуть
використовуватися у створенні хімічної та бактеріологічної зброї
(Австралійська група). Таким чином, Україна першою серед країн, республік
колишнього СРСР, стала членом усіх міжнародних режимів експортного
контролю. Це є свідченням визнання відповідності національної системи
експортного контролю міжнародним критеріям.
– Протидія тероризму завдяки активній участі в міжнародній
антитерористичній коаліції, співробітництву з іншими державами та
міжнародними організаціями, зокрема антитерористичними структурами ООН,
НАТО,Ради Європи, ОБСЄ, ГУAM, СНД, у рамках діалогу Україна-ЄС з питань
юстиції та внутрішніх справ.
– Протидія транснаціональній організованій злочинності відповідно до
ратифікованої Україною Конвенції ООН проти транснаціональної організованої
злочинності, а також протоколів до неї.
– Протидія торгівлі людьми згідно з положеннями відповідної
комплексної програми уряду. Сьогодні актуальними є питання прийняття нової
програми діяльності уряду в цій сфері на наступні роки, оформлення угод про
трудову міграцію на міждержавному рівні, встановлення і розвиток
безпосередніх контактів правоохоронних структур різних країн, створення
міжнародного банку даних з протидії торгівлі людьми та налагодження обміну
інформацією на регіональних рівнях.
– Протидія торгівлі наркотиками згідно з відповідною урядовою
програмою за активного співробітництва з міжнародними структурами, зокрема
в реалізації міжнародних проектів Європейського Союзу та ООН.
– Протидія корупції, зокрема в рамках реалізації відповідної урядової
концепції, а також згідно з Конвенцією ООН проти корупції, Кримінальною і
Цивільною конвенціями про боротьбу з корупцією, розробленими Радою
Європи.

– Протидія відмиванню коштів, отриманих злочинним способом, за
активного співробітництва з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (FATF). Державою вжито низку заходів з метою
скасування санкцій FATF стосовно України та виведення процесу
співробітництва з цією міжнародною організацією на якісно новий рівень.
Водночас FATF обґрунтовано наполягає на внесенні додаткових змін до
українського законодавства. Ухвалення закону "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань запобігання легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму" дозволить
не лише усунути головну формальну перепону на шляху зняття України з
моніторингу FATF, а й сприятиме істотному поліпшенню міжнародного іміджу
країни.
У вересні 2011 року Україна приєдналася до міжнародної Ініціативи
"Партнерство "Відкритий Уряд", спрямованої на підвищення рівня відкритості і
прозорості державного управління, залучення громадськості до формування і
реалізації державної політики, подолання корупції та впровадження нових
інформаційних технологій для покращення державного управління.
З цього часу урядом було здійснено низку практичних кроків у напрямі
реалізації Ініціативи в Україні. Так, у квітні 2012 р. відповідним
розпорядженням Кабінетом Міністрів України було затверджено розроблений
спільно із представниками інститутів громадянського суспільства національний
план дій з упровадження в Україні Ініціативи, який отримав високу оцінку
країн-учасниць Партнерства, а в липні 2012 р. – деталізований план заходів з
упровадження Ініціативи. Було утворено Координаційну раду з питань
реалізації в Україні Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", Міжнародну
раду представників міжнародних організацій та інституцій, що працюють в
Україні та підтримали впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий
Уряд"; створено офіційний веб-сайт про реалізацію Ініціативи в Україні.
Фактичне впровадження Ініціативи в Україні почалося у травні
2012 р. Аналіз стану виконання плану заходів з упровадження Ініціативи
показав, що протягом року втілення Ініціативи ефективність реалізації її
пріоритетів ("залучення громадськості до формування і реалізації державної
політики", "забезпечення доступу до публічної інформації", "запобігання і
протидія корупції", "підвищення якості надання адміністративних послуг",
"впровадження технологій електронного урядування і розвиток електронної
демократії" була різною. Найбільшого прогресу досягнуто у впровадженні
таких її компонентів, як "запобігання і протидія корупції" та "підвищення
якості надання адміністративних послуг" Найменш успішно виконувались
заходи, спрямовані на поліпшення забезпечення доступу громадськості до
публічної інформації та впровадження технологій електронного урядування і
розвиток електронної демократії. При цьому найбільше критичних зауважень
щодо ефективності реалізації плану заходів з боку громадських експертів, які
здійснювали моніторинг та оцінку впровадження Ініціативи, отримали
результати діяльності державних органів з втілення завдань із забезпечення
доступу до публічної інформації.[4].
Серед чинників, що перешкоджають ефективній реалізації в Україні

Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", насамперед, слід назвати:
– неготовність та небажання більшості чиновників дотримуватись у своїй
діяльності стандартів відкритого урядування;
– низька активність діяльності Координаційної ради з питань реалізації в
Україні Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" та недостатня ефективність
взаємодії її членів протягом першого року впровадження Ініціативи;
– недостатнє використання органами виконавчої влади, відповідальними
за виконання плану заходів, потенціалу співробітництва з громадськими
організаціями, бізнесом та міжнародними організаціями-партнерами Ініціативи
в процесі впровадження Ініціативи;
– брак бюджетних коштів для виконання усіх запланованих заходів за
тематичним напрямом "впровадження технологій електронного урядування і
розвиток електронної демократії".
На результативність виконання запланованих заходів також вплинули:
– неналежне виконання окремими органами виконавчої влади
законодавства з питань доступу громадян до публічної інформації,
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики;
– нестабільність роботи Верховної Ради VII скликання, що негативно
вплинуло на виконання передбачених планом заходів законодавчого
регулювання за відповідними тематичними напрямами;
– неналежний інформаційний супровід реалізації Ініціативи;
– низька якість надання адміністративних послуг населенню в деяких
центрах надання адміністративних послуг; відсутність системи державного та
громадського контролю за діяльністю центрів надання адміністративних
послуг, регулярного моніторингу ефективності та оцінки якості надання ними
адміністративних послуг населенню.
З метою підвищення ефективності реалізації плану заходів з
упровадження Ініціативи, а також розширення участі громадськості у
впровадженні Ініціативи Координаційній раді з питань реалізації в Україні
Ініціативи необхідно здійснити наступне:
– проводити регулярні консультації з усіма зацікавленими сторонами
(органами державної влади, інститутами громадянського суспільства,
представниками наукового, експертно-аналітичного середовища, бізнесу,
донорських організацій) за основними тематичними напрямами плану заходів з
упровадження Ініціативи з метою вироблення рекомендацій щодо подальшої
реалізації Ініціативи. Публікувати звіти за результатами проведення таких
консультацій на офіційному веб-сайті про реалізацію Ініціативи;
– розширити коло учасників моніторингу та оцінки виконання плану
заходів з упровадження Ініціативи: залучити до процесу моніторингу і оцінки
виконання плану заходів представників наукового, експертно-аналітичного
середовища, бізнесу, донорських організацій;
– розглянути можливість додаткового залучення фінансової та технічної
допомоги міжнародних донорських організації для реалізації завдань,
передбачених планом заходів з упровадження Ініціативи, зокрема, щодо
розвитку складових електронного уряду, навчання державних службовців.

З метою вдосконалення інформаційного супроводу впровадження
Ініціативи та підвищення рівня обізнаності населення щодо змісту Ініціативи
"Партнерство "Відкритий уряд" та стану її реалізації в Україні Координаційна
рада з питань реалізації в Україні Ініціативи має:
– забезпечити щомісячну публікацію повної інформації про хід реалізації
Ініціативи за всіма тематичними напрямами плану заходів з упровадження
Ініціативи на офіційному веб-сайті про реалізацію Ініціативи;
– регулярно проводити комунікативні заходи (круглі столи, семінари,
конференції тощо) з тематики відкритого урядування. Залучати до їх організації
та проведення громадські організації.
Також слід:
– провести інформаційну кампанію, спрямовану на роз'яснення змісту
Ініціативи та популяризацію ідей відкритого урядування серед населення. При
проведенні кампанії необхідно акцентувати на можливостях, що їх надає
відкрите урядування пересічним громадянам, а також на тому, яким чином
впровадження Ініціативи дозволить громадянам реалізувати власні права й
потреби. До проведення інформаційної кампанії варто залучити громадські
організації;
– активізувати залучення громадян до процесу реалізації Ініціативи,
зокрема, шляхом створення спеціальної рубрики на офіційному веб-сайті про
реалізацію Ініціативи для пропозицій громадян щодо розвитку відкритого
урядування.
Координаційній раді з питань реалізації в Україні Ініціативи спільно із
Національним агентством України з питань державної служби необхідно
організувати навчання державних службовців щодо змісту Ініціативи,
пріоритетів національного плану дій з упровадження в Україні Ініціативи
"Партнерство "Відкритий Уряд".
Корисним, з точки зору підвищення ефективності впровадження
Ініціативи в Україні, може бути досвід Грузії та Молдови, які сьогодні є
лідерами на пострадянському просторі в розбудові відкритого урядування,
зокрема, у втіленні таких пріоритетів Ініціативи, як забезпечення доступу до
публічної інформації та реформа системи надання адміністративних послуг. У
цьому контексті, зокрема, варто розглянути можливість створення єдиного
порталу доступу до публічної інформації в Україні. При його розробці слід
врахувати результати роботи органів виконавчої влади із запитами громадян на
інформацію з метою визначення інформаційних потреб населення.
У контексті реалізації Указу Президента України № 327/2013 "Про
невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ" з
метою поліпшення якості надання адміністративних послуг населенню також
варто розглянути можливість запровадження регулярного моніторингу якості
надання адміністративних послуг населенню в центрах надання
адміністративних послуг та залучити до його проведення інститути
громадянського суспільства.
3.
Моральні ризики соціально відповідального підприємства та
підходи до їх нейтралізації

Проблема несприятливого відбору не є єдиним негативним наслідком
існування інформаційної асиметрії. Також при існуванні асиметрії інформації
може спостерігатися розходження інтересів особи, що має інформацію
необхідну для прийняття рішення, та особи, що безпосередньо приймає
рішення. В таких умовах сторона, що володіє інформацією, може використати її
для прийняття рішення, що задовольняє саме її інтересам, навіть за рахунок
значного зменшення вигоди іншої сторони угоди.
В економічній літературі ця ситуація описується терміном "моральна
шкода", а ризики пов'язані з утворенням подібної ситуації позначаються як
"моральні ризики". Наведені терміни хоча і не є новими в економічній теорії,
але є недостатньо дослідженим для окремих видів діяльності. За класифікацією
ризиків, що наведена у праці, моральний ризик відноситься до ризиків,
пов'язаних із природою людини. Аналіз публікацій з цієї тематики показав, що
найбільш поширеними є дослідження присвячені вивченню моральних ризиків
в таких сферах економічного життя як страхування, фінансова та банківська
діяльність. Говорячи про моральні ризики у відносинах соціально
відповідального підприємства з широким колом зацікавлених сторін, можна
стверджувати, що це питання практично не досліджувалося, а отже для цієї
сфери відсутня не лише класифікація моральних ризиків, а й класифікація
методів боротьби з ними.
Поняття моральних ризиків отримало розповсюдження в Англії ще у
сімнадцятому столітті, однак на той час стосувалося лише аналізу страхових
випадків і означало ситуацію, коли поведінка страхувальника значною мірою
визначалася рисами характеру, особливостями поведінки, виховання та
прагненням зберегти власну репутацію. Виникнення моральних ризиків
викликано тим, що сам факт укладання страхової угоди здатен впливати на
поведінку застрахованої особи, і, як наслідок, на ймовірність настання
страхового випадку. В деяких випадках саме володіння прихованою
інформацією формує потребу в укладанні страхової угоди. Прикладами, що
ілюструють ситуацію виникнення моральних ризиків, є такі:
– власник застрахованого транспортного засобу не купує сигналізацію;
– людина зі слабким здоров'ям приховує це при страхуванні;
– робітник, що має профспілкові гарантії, уникає інтенсивної праці та ін.
Таким чином, моральна шкода пов'язана з поведінкою та діями людей, які
можна назвати проявами необережності. Основна причина подібної поведінки
людей – це зниження ризиків постраждати при настанні небажаної події, що
має наслідком відсутність стимулу бути обережним та не допустити настання
такого випадку. Саме за таких умов зростає залежність поведінки людини від її
моральних якостей.
В цілому ситуація виникнення моральної шкоди характеризується
декількома пов'язаними умовами :
1) існує розбіжність інтересів двох сторін договору;
2) незалежно від виграшу та програшу сторін угоди, контрагент, що має
більш повну інформацію, переслідує власні інтереси;
3) сторона, що використовує асиметрію інформації, застрахована від
наслідків своїх дій, або ймовірність негативних наслідків відносно мала;

4) внаслідок того, що інформаційна асиметрія не може бути легко
усунена, менш поінформована сторона не здатна проконтролювати більш
поінформовану.
Таким чином, можна дати таке визначення моральної шкоди. Моральна
шкода – це шкода однієї зі сторін, викликана тим, що укладання угоди в умовах
інформаційної асиметрії та розбіжності інтересів матиме наслідком зміну
поведінки іншої сторони, метою якої є максимізація власної вигоди за рахунок
контрагенту.
Однак моральні ризики та моральну шкоду можна аналізувати не лише у
страховій
діяльності.
Оскільки
центральним
суб'єктом
соціальної
відповідальності є підприємство, доцільним є розгляд цих явищ саме на рівні
окремого підприємства. Джерелами моральної шкоди для соціально
відповідального підприємства є відносини з основними стейкхолдерами, серед
яких можуть бути постачальники, персонал підприємства, керівництво, органи
державної влади тощо.
Зважаючи на те, що категорія моральних ризиків в діяльності соціально
відповідального підприємства є недостатньо дослідженою, постає необхідним
проведення аналізу можливих форм моральних ризиків, їхніх джерел та методів
боротьби з ними. Автор пропонує класифікацію моральних ризиків соціально
відповідального підприємства залежно від зацікавлених груп, з якими взаємодіє
підприємство (рис. 5.3). При цьому доцільно використати поділ на дві групи
ризиків – ризики, що генеруються зовнішнім середовищем та внутрішнім
оточенням.
Відповідно до зображеного на рис.3, найбільш узагальнена класифікація
моральних ризиків полягає в розподілі їх на внутрішньофірмові ризики та
ризики, що пов'язані із зовнішнім оточенням підприємства. Кожна з двох груп
складається з більш широкого переліку причин виникнення моральних ризиків.
Нижче пропонуємо розглянути джерела ризиків більш докладно, при
цьому звертаючи особливу увагу на чотири групи моральних ризиків, що є
найбільш важливими не лише для соціально відповідального, але й для будьякого підприємства:
– управління персоналом підприємства, що є центральною внутрішньою
зацікавленою групою;
– діяльність τοπ-менеджерів підприємства;
– взаємодію зі споживачами, які є основною зовнішньою зацікавленою
групою і які споживацьким вибором забезпечують подальше функціонування
підприємства та можливість проведення соціальних заходів;
– взаємодію із групами тиску та ЗМІ, які здатні впливати на асиметрію
інформації, щодо властивостей продукції та особливостей функціонування
підприємства.

Рис.3. Класифікація моральних ризиків соціально відповідального
підприємства
У разі, коли власники та менеджмент компанії складають різні групи,
може бути такий моральний ризик, як недалекоглядність власників чи
акціонерів підприємства. Інтереси власників полягають в отриманні вигоди й у
ряді випадків можуть скеровуватися на швидкий прибуток, тоді як менеджмент
компанії повинен ставити перед собою цілі довгострокового розвитку (у тому
числі – пов'язані із соціальною відповідальністю). Подібна розбіжність
посилюється з розвитком фондового ринку та поширенням так званого
"масового акціонера", який не володіє повного інформацією про підприємство і
може позбутися цінних паперів у будь-який момент. Оскільки власники здатні
впливати на призначення керівництва компанії, вони можуть ігнорувати
соціально відповідальні заходи, приділяючи увагу втіленню управлінських
рішень, що приносять швидкий дохід.[5].
Також серед джерел морального ризику можна вказати недосконалість
внутрішнього соціального аудиту, що проводиться представниками підрозділу
відповідального за розробку заходів соціальної спрямованості. Значною
проблемою є недостатній професійний рівень спеціалістів для проведення
соціального аудиту при повній відсутності ефективної системи підготовки
соціальних аудиторів. Ситуація може погіршуватися тим, що процес
впровадження принципів соціальної відповідальності не є основним для будьякого підприємства і характеризується рядом особливостей:

– при відсутності належної підтримки керівництва, діяльність спеціалістів
з соціальної відповідальності сприймається представниками інших відділів як
формальність та може ігноруватися;
– найбільш компетентною та поінформованою групою, що може
належним чином оцінити соціальну діяльність підприємства і, зокрема, власну
роботу, є представники саме цього підрозділу;
– існують особисті зв'язки між керівниками контролюючих та перевірних
підрозділів компанії.
У таких умовах існує ризик навмисного спотворення результатів власної
діяльності з боку відповідального персоналу чи перекладання відповідальності
на представників інших підрозділів.
Для великих компаній важливими є моральні ризики, пов'язані з
діяльністю суміжних підприємств (дочірніх підприємств, материнської
компанії, підприємств, що входять до того ж об'єднання, що і досліджуване).
Ризик в такому випадку пов'язаний з тим, що суміжна компанія може
діяти неетично при переслідуванні власних цілей і завдавати шкоди
підприємству внаслідок того, що групи впливу переноситимуть негативне
враження від компанії-порушника до усіх компаній, пов'язаних з нею.
Також важливою групою внутрішньофірмових моральних ризиків є
моральні ризики, пов'язані з управлінням персоналом підприємства.
Важливість саме цих ризиків пояснюється тим місцем, яке займають
працівники компанії у втіленні соціальних ініціатив, а також тим, що внутрішні
соціальні ініціативи в першу чергу спрямовуються на персонал підприємства.
Говорячи про особливості управління персоналом підприємства, слід
звернути увагу на декілька аспектів. По-перше, це складність оцінки роботи
працівників. В умовах неповної поінформованості керівника про обсяги роботи,
необхідної для досягнення результату, існують можливості для зниження її
ефективності. Також подібна ситуація спостерігається у тому випадку, коли
важко виміряти внесок окремого працівника у колективному результаті.
Другим аспектом, пов'язаним з неможливістю простежити ефективність
роботи, є невідповідність оплати праці окремих працівників їхній роботі, що
здатна призвести до зниження ефективності роботи навіть відповідальних
працівників. Таким чином, працівники підприємства можуть саботувати
роботу, якщо вони вважають, що їх праця не оцінюється адекватно, а система
оплати урівнює заробітки тієї частини персоналу, що працює відповідально, з
заробітками невідповідальних працівників.
Третім аспектом є складність моніторингу ефективності роботи
персоналу, а в окремих випадках і значні витрати на його проведення, що
зумовлює таку ситуацію, при якій працівники в певних межах неконірольовані і
діють відповідно до власних інтересів, що не співпадають з інтересами
керівництва. Окрім цього, є певні межі моніторингу, пов'язані з правами
працівників, погіршенням психологічного клімату та обмеженою корисністю
отриманої інформації, а значить, і недоцільністю її отримання.
Всі перелічені вище аспекти управління персоналом утворюють
можливості для реалізації моральних ризиків та обумовлюють складність
утворення ефективної системи стимулів, яка дозволятиме повністю

використовувати потенціал працівників, адекватно оцінювати ефективність
робочих зусиль та створювати умови для заохочення відповідальної роботи.
Ще одним видом моральних ризиків є такий, що викликаний необачністю
рішень топ-менеджменту компанії. Представники вищого керівництва є
носіями обмеженого ресурсу (управлінських здібностей) та в ряді випадків
отримують оплату, яка не співвідноситься безпосередньо з результатами
діяльності підприємства. Окрім цього, вони можуть отримувати бонуси при
звільненні, що призводить до зниження відповідальності за негативні наслідки
прийнятих рішень та провокує послаблення управлінської дисципліни .
Тепер розглянемо ризики, що пов'язані з зовнішнім оточенням соціально
відповідального підприємства.
Важливу групу ризиків складають моральні ризики, пов'язані з діяльністю
державних органів влади. Розходження інтересів у цьому випадку може бути
достатньо великим. Це пояснюється тим, що підприємство в першу чергу
орієнтується на досягнення економічних цілей, в той час як органи влади
орієнтуються на цілі суспільного розвитку. У цьому випадку конфлікт може
полягати в надмірній регуляції та прагненні за рахунок підприємства вирішити
соціальні проблеми регіону.
Серед внутрішніх ризиків фірми наводилась недосконалість
внутрішнього аудиту. Існує аналогічна група моральних ризиків, які пов'язані з
недосконалістю соціального аудиту, що проводиться сторонніми організаціями.
Серед причин недосконалості може бути певна економічна залежність фірмиаудитора від підприємства (у разі, якщо та є значущим клієнтом), а також
поступове встановлення з часом зв'язків між підприємством та компанієюаудитором, що призводить до спрощення процедури аудиту соціальної
відповідальності. Це може мати наслідками те, що аудитори ігноруватимуть
певні невідповідності, які бувають на підприємстві, а також до того, що
працівники компанії, яка перевіряється, впливатимуть на процедуру
проведення аудиту .
Серед зовнішніх ризиків слід вказати моральні ризики, пов'язані з
діяльністю постачальників підприємства та підприємств-аутсорсерів. Зазвичай
компанія, що функціонує за принципами соціальної відповідальності, має
обмежений вплив на компанії, з якими взаємодіє в ході виробничої діяльності.
Ситуація може погіршуватися в тому випадку, коли для галузі, у послугах
або продукції якої має потребу соціально відповідальна компанія, нехарактерне
поширення подібних цінностей. Окрім того, навіть в випадку знаходження
соціально відповідального партнера, підприємство не застраховане від того, що
після налагодження співпраці компанія-партнер буде дотримуватися взятих на
себе раніше соціальних зобов'язань.
Однак найбільш суттєве значення в площині інформаційної асиметрії
мають такі зовнішні джерела моральних ризиків, як особливості інформаційної
взаємодії підприємства та споживачів, а також розбіжність інтересів
підприємства та груп впливу.
Джерелом моральних ризиків, що виникають при взаємодії підприємства
та споживачів, може виступати залежність фірми-виробника від ключових
споживачів чи їхніх груп. Особливо актуальним це є для великих промислових

підприємств, які спеціалізуються на складній продукції, споживачами якої є
декілька великих клієнтів.
Споживачам притаманне обмежене бажання долати інформаційну
асиметрію стосовно небазових характеристик продукції, а отже причиною
моральних ризиків є особливості сприйняття інформації клієнтами. Не бажаючи
докладати власні зусилля, вони можуть використовувати недостовірну
інформацію з необ'єктивних джерел. Навіть у разі необ'єктивності інформації,
але за умови її значного поширення, споживач може відмовитися від продукції
з метою збереження власного іміджу.
Ще одним джерелом моральних ризиків, що можуть виникнути при
взаємодії зі споживачами, є недосконалість контракту, яка полягає у неповноті
та формальному описі його окремих положень. Це призводить до можливості
неоднозначного трактування окремих пунктів у більш вигідному для
контрагента напряму. Якщо споживач не має стимулів координувати власні
інтереси та інтереси підприємства (це відбувається у випадках, коли він здатен
впливати на підприємство, коли невиконання контрактних домовленостей не
буде мати наслідків, чи у випадку, коли угода має одноразовий характер)
підприємство-виробник
може
зазнавати
моральної
шкоди.
Також
недосконалість положень контракту може мати наслідком використання
продукції в цілях, що не відповідають принципам соціальної відповідальності.
Отже, компанія, яка піклується про соціальні аспекти власного виробництва і
приділяє увагу соціальній діяльності підприємств-партнерів та постачальників,
може понести моральну шкоду на тому етапі, коли вона вже не відповідає за
належне використання власної продукції.
Ще одна проблема, яка пов'язана з виконанням угод, полягає в тому, що у
разі занадто високих контрактних вимог щодо використання продукції може
бути несприятливий відбір клієнтів. Частина відповідальних споживачів, що
розуміють складність виконання вимог, буде вимушена відмовитися від
співробітництва однак високі вимоги не позначаться на частці неблагонадійних
контрагентів, які не мають намір додержуватися пунктів угоди. А отже бажання
внести позитивні зміни до процесу використання продукції будуть мати
протилежні наслідки.
Можливість виникнення моральних ризиків, пов'язаних із розбіжністю
інтересів підприємства та груп впливу (суспільних, екологічних організацій,
ЗМІ), пояснюється низкою особливостей, серед яких:
– переслідування відносно вузьких соціальних і екологічних цілей та
надання їм безумовного пріоритету;
– протиставлення бізнесу та соціуму, наслідком чого є ігнорування
економічних інтересів підприємства;
– нерівність ресурсів при вирішенні конфліктів і, як наслідок,
необхідність пошуку підтримки у більш широких суспільних верств;
– здатність впливати на інші зацікавлені сторони;
– схильність до однобічного висвітлення інформації, що особливо
проявляється у діяльності ЗМІ, де присутня зацікавленість в емоційно
забарвленій інформації негативного характеру.

Отже, суттєва розбіжність інтересів між підприємством та групами
впливу, значна довіра суспільства до ЗМІ та недосконалі механізми
інформування соціуму створюють підґрунтя для посилення інформаційної
асиметрії та реалізації моральних ризиків.
Як слідує з проведений аналіз, моральні ризики соціально
відповідального підприємства характеризуються багатовимірністю та
різноманітністю форм. Усі вони здатні негативним чином впливати на
діяльність компанії і можуть призвести до наслідків, серед яких: збільшення
долі неблагонадійних клієнтів; погіршення репутації компанії; втрата
конкурентних позицій; зниження ефективності роботи працівників; відтік
кваліфікованого персоналу; загроза втіленню соціальних ініціатив як на
окремому підприємстві, так і в окремій галузі. Усунення вищевказаних ризиків
вимагає створення та впровадження захисних механізмів.
До основних шляхів боротьби з моральними ризиками відносяться такі
методи:
– підвищення якості внутрішнього та зовнішнього аудиту за рахунок
навчання персоналу та використання послуг декількох аудиторських компаній;
– програми співробітництва з органами влади у вирішенні соціальних
проблем регіонів присутності;
– проведення соціального діалогу з представниками основних груп
впливу;
– внесення вимог щодо дотримання принципів соціальної
відповідальності до угод, що регламентують діяльність сторонніх організацій,
серед яких постачальники, аутсорсери, суміжні підприємства, що входять до
одного об'єднання з підприємством-виробником, а в окремих випадках
споживачі;
– проведення соціального аудиту основних партнерів підприємства;
– удосконалення оплати праці персоналу компанії та моніторинг
ефективності роботи працівників;
– підвищення відповідальності топ-менеджменту підприємства.
Використовуючи проведений вище аналіз моральних ризиків соціально
відповідального підприємства, окреслимо методи боротьби з ключовими
групами ризиків, що були виділені нами раніше. аходи, що пов'язані із
втіленням принципів соціальної відповідальності, знаходяться всередині
затемненої зони. Окрім них показані заходи, що не мають безпосереднього
відношення до соціальних ініціатив, однак також впливають на усунення
моральних ризиків ключових стейкхолдерів соціально відповідального
підприємства.
До основних заходів, здатних елімінувати моральні ризики, що пов'язані з
персоналом підприємства, відносяться:
1. Утворення ефективної системи матеріального стимулювання, що
полягає у виплаті заробітної плати залежно від досягнутих результатів.
Можливі складнощі полягають у тому, що:
– для деяких видів роботи характерна ризикованість у досягненні
результатів. Уведення подібної системи оплати праці призведе до пригнічення

ініціативи, тому що персонал, не бажаючи ризикувати, буде обирати
безризикові і менш ефективні методи досягнення результатів;
– система оплати праці повинна передбачати отримання рівного
граничного доходу при рівності граничного продукту, а не при рівності
затрачених граничних зусиль. Однак, говорячи про колективну працю, навіть
при можливості виміру отриманого результату, постає питання оцінки вкладу
окремих працівників в його досягнення.
– іноді значні зусилля персоналу докладаються саме на утримання
досягнутих раніше позицій. Окрім цього, буває нерівномірність докладання
зусиль, обумовлена зовнішніми чинниками (діловими циклами, сезонними
факторами, особливостями виробництва).
2. Моніторинг та контроль за діями персоналу. Крім обсягу роботи
об'єктом контролю може виступати дисципліна працівників, термін виконання
завдань, час, проведений на робочому місці та інше. Однак не дивлячись на те,
що сучасні технології дозволяють проводити контрольні заходи з мінімальним
дискомфортом для персоналу, витрати на їх проведення мають наслідком не
стільки покращення ефективності роботи, скільки отримання необхідної
інформації щодо її оцінки. Іншою проблемою є необхідність співставлення
витрат на моніторинг та контроль (витрати на технологічні засоби та оплату
роботи працівників відповідних підрозділів) з втратами ефективності роботи
персоналу, а також вигодами, що будуть отримані внаслідок контрольних
заходів.
3. Заробітна плата (соціальний пакет) вища, ніж середня в галузі. При
середньогалузевій оплаті праці працівник розуміє, що за умови втрати робочого
місця в новій компаній він може отримати таку ж оплату праці, як і на
теперішньому місці роботи. Проте, виплачуючи високу заробітну плату або
забезпечуючи значний соціальний пакет, підприємство робить звільнення більш
затратним для працівника. На відміну від витрат на моніторинг і контроль
витрати на виплату високої заробітної плати безпосередньо стимулюють
ефективність праці. Цей метод може бути ефективним у випадку, коли має
місце нечисленність персоналу, а витрати на моніторинг та контроль є
суттєвими. Перешкодою втілення цього методу є збільшення заробітної плати
на інших підприємствах галузі. Наслідком поширення цієї практики буде втрата
стимулюючої функції заробітної плати, а також зменшення робочих місць у
галузі внаслідок зростаючого безробіття.
4. Зростання заробітної плати у часі. Цей механізм є аналогом методу
підвищення заробітної плати і примушує працівника більше цінити робоче
місце із плином часу. Такий метод є більш справедливим, ніж наведений вище,
оскільки пов'язує збільшення заробітної плати з набутим досвідом.
Його недоліком є те, що існує ризик формування звичок опортуністичної
поведінки на початковому етапі роботи працівника, коли заробітна плата
відносно невелика.
5. Освіта та навчання працівників. При найманні персоналу значна увага
приділяється отриманій освіті. Можна сказати, що робітники за допомогою
документів про освіту подають ринковий сигнал роботодавцю, а ймовірність
отримати роботу саме після закінчення навчання в навчальному закладі значно

зростає. Більш здібні робітники отримують кращу освіту, і підприємство буде
наймати саме їх. Моральним ризиком в цій ситуації може бути невідповідність
між знаннями та оцінками в свідоцтві про освіту. Щоб запобігти такій ситуації,
підприємство може вдаватися до таких заходів соціальної відповідальності, як
додаткове навчання працівників та участь у підготовці майбутніх робітників
підприємства.
6. Внесок оплати працівником. Цей метод має декілька варіантів втілення.
Відносно навчання працівників він виступає продовженням попереднього
методу зниження моральних ризиків з боку персоналу і втілюється у такий
спосіб: з метою оцінки здібностей та додаткового навчання найбільш
кваліфікованих працівників можуть проводитися навчальні курси, за участь в
яких персонал повинен сплачувати кошти, що будуть компенсовані в
подальшому за рахунок збільшення заробітної плати.
Хоча на курсах ціна для всіх категорій працівників однакова,
недобросовісним працівникам навчання обходиться дорожче, оскільки вони
будуть переплачувати за додаткові консультації. Іншою проблемою для них
буде складання іспиту і отримання необхідної оцінки для підвищення
заробітної плати. За таких умов відповідальним працівникам вигідно проходити
навчання, а невідповідальним – ні. Таким чином, подібні платні курси
елімінують асиметрію інформації стосовно здобутої освіти і є гарантією
отримання знань працівниками. В той же час результати закінчення курсів є
джерелом інформації про реальний рівень здібностей персоналу .
Ще одним варіантом такого методу для деяких видів діяльності є
введення платежу за отримання дозволу на ведення професійної діяльності.
При цьому платіж виконує роль залогу і не повертається при ануляції дозволу.
За умов достатньої регламентації обов'язків робітників, цей метод може
призвести до зниження моральних ризиків. Недоліками цього методу є бар'єри
на отримання дозволу та можливість утворення нових моральних ризиків з боку
осіб, що відповідають за видачу дозволів.
Серед заходів, що сприяють зниженню моральних ризиків, пов'язаних з
необачністю рішень керівництва, і примушують менеджерів керуватися
довгостроковими цілями розвитку, є введення в компанії інституту
партнерства. Факторами, що сприяють усуненню моральних ризиків з боку
керівників компанії, є не просто участь у прийнятті управлінських рішень, а й
участь у розподілі прибутку та зобов'язання по відшкодуванню спільних
витрат. Серед недоліків цього методу – обмеження по кількості партнерів, а в
деяких випадках необхідність наймання сторонніх менеджерів, які, принаймні
на деякий термін, будуть виключені з партнерських відносин.
Ще одним заходом щодо усунення моральних ризиків, пов'язаних з
розбіжністю короткострокових цілей масових власників цінних паперів та
довгострокових цілей керівництва, є наділення різних груп власників різними
правами на отримання дивідендів та правами на прийняття рішень стосовно
розвитку компанії. Правом голосувати наділені акціонери компанії, серед яких
зазвичай знаходяться представники топ-менеджменту, натомість утримувачі
облігацій мають першочергове право на отримання частини прибутку компанії.
Це обмежує власників облігацій у розмірі отриманого прибутку і в засобах

впливу на управлінські рішення, а також робить акціонерів остаточними
одержувачами прибутку, що заохочує їх діяти найбільш ефективним у
довгостроковому періоді способом. Отже, уведення топ-менеджменту до складу
акціонерів та наділення акціонерів правом приймати рішення має наслідком
стабільний розвиток підприємства, приділення уваги комплексу соціальноекономічних цілей і, в довгостроковому періоді, збільшення прибутку.
Основними недоліками цього методу є фіксована величина виплат утримувачам
облігацій, що може змусити їх шукати більш прибуткові варіанти вкладення
інвестицій, а також те, що може існувати частина акціонерів, які, маючи вплив
на прийняття управлінських рішень, будуть переслідувати цілі швидкого
збагачення.
Ще одним способом нейтралізації моральних ризиків є зменшення
гарантованих виплат топ-менеджерам компанії у разі звільнення, а також
встановлення такої системи виплат, яка ставить розмір оплати в залежність від
результатів діяльності підприємства. Уведення подібних заходів буде сприяти
більш відповідальному відношенню до прийняття управлінських рішень.
Можливою проблемою при цьому може бути розповсюдженість виплат
бонусів на інших підприємствах галузі, внаслідок чого менеджери будуть
обирати ті компанії, де вони отримають гарантовані виплати [179].
Говорячи про методи уникнення ризиків, пов'язаних з зовнішнім
оточенням компанії, більш детально зупинимося на особливостях співпраці з
групами впливу та споживачами продукції.
Усунення моральних ризиків, викликаних розбіжністю інтересів
підприємства та груп впливу, може бути досягнуто декількома методами:
1) пошуком множини соціальних проблем, які є вагомими для компанії і
найбільш пріоритетними для груп тиску, а також формування заходів щодо їх
вирішення;
2) взаємовигідним співробітництвом між підприємством та суспільними
організаціями, у якому зазвичай підприємство виступає джерелом ресурсів
(матеріальних, інформаційних, фінансових), а суспільні організації приймають
на себе організаційні зобов'язання та забезпечують досягнення поставлених
цілей;
3) формуванням інформаційних повідомлень, що об'єктивно освітлюють
діяльність підприємства за рахунок взаємодії зі ЗМІ, підготовки соціальних
звітів, участі в конкурсах та рейтингах соціальної відповідальності, створення
умов для коректного висвітлення діяльності підприємства.
Важливою групою методів боротьби з зовнішніми моральними ризиками
є ті, що спрямовані на удосконалення відносин зі споживачами. Для цієї групи
ризиків основними методами боротьби є:
1) проведення заходів для подолання інформаційної асиметрії з боку
підприємства, а також створення умов для отримання об'єктивної інформації у
тому випадку, якщо споживач забажає нести витрати на подолання
інформаційної асиметрії;
2) моніторинг благонадійності споживачів;
3) виправлення недосконалостей контракту та запобігання двоякому
трактуванню пунктів угоди;

4) внесення до угоди положень щодо заборони використання продукції у
цілях, що суперечать принципам соціальної відповідальності;
5) введення до контракту положень, що стосуються соціальної
відповідальності і які є досяжними для більшості благонадійних клієнтів (з
метою запобігання їх несприятливому відбору).
Отже, основним висновком дослідження моральних ризиків та методів їх
усунення є те, що для соціально відповідального підприємства існує більш
широке коло заходів щодо нейтралізації даних ризиків, що є безсумнівною
перевагою в порівнянні із підприємствами, які ігнорують соціальну
відповідальність.
Отже, підсумовуючи, можна зазначити, що більшість українських
підприємств ще не дійшли то того, щоб управляти соціальною відповідальністю
на стратегічному рівні. Хоча вже намітилися тенденції просування по цьому
шляху. Наприклад, у ПАТ "НАФТОГАЗ" принципи екологічної діяльності
визначені в "Політиці в галузі промислової безпеки, охорони праці та
навколишнього середовища в XXI столітті". Для реалізації принципів і цілей
цього документа в свою чергу розробляються програми в галузі охорони
навколишнього середовища, промислової безпеки та охорони праці. Основним
висновком дослідження моральних ризиків та методів їх усунення є те, що для
соціально відповідального підприємства існує більш широке коло заходів щодо
нейтралізації даних ризиків, що є безсумнівною перевагою в порівнянні із
підприємствами, які ігнорують соціальну відповідальність.

