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ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Сучасний етап розвитку медіа�ринку характери�
зується стрімким розвитком, значною конкуренцією та
підвищеною увагою до підприємств, що функціонують
на ньому, зокрема до телевізійних компаній. В умовах
фінансово�економічної кризи, що триває, посилюється
інтерес як до зовнішньої діяльності телекомпаній, так і
до їх внутрішньої корпоративної діяльності. Загост�
рюється боротьба не тільки за якість та унікальність
інформації, контенту, а й за якість та успішність функ�
ціонування внутрішньої системи. Спостерігається тісний
взаємозв'язок між корпоративною діяльністю
підприємств та лояльністю аудиторії до них.

Ринкова діяльність на сьогоднішній день визначаєть�
ся концепцією соціально�етичного маркетингу, що, в
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свою чергу, вимагає від підприємств інтегрованого
підходу та соціальної відповідальності не лише віднос�
но споживачів, а й відносно своїх працівників. Отже пи�
тання корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)
не поступається іншим факторам підвищення рівня кон�
курентоспроможності. Використання принципів КСВ є
одним з необхідних ефективних інструментів та стра�
тегічних напрямів, здатних підвищити конкурентоспро�
можність не тільки телевізійних компаній, а й всієї га�
лузі в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання впровадження принципів корпоративної
соціальної відповідальності досліджують такі вітчизняні
та зарубіжні науковці, як Д. Баюра, Л. Будьонн, В. Жу�
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ковська, А. Керролл, Ф. Котлер, А. Маквильямс, С. Мель�
ник, М. Портер та інші. Проте, відзначаючи достатньо
глибокий рівень наукового опрацювання проблем КСВ
в цілому, потрібно підкреслити, що особливості запро�
вадження КСВ у діяльність телевізійних компаній в Ук�
раїні залишаються практично не вивченими. що і визна�
чило напрям даного дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є аналіз особливостей впровад�
ження принципів КСВ у телекомпаніях України, зокре�
ма у медіахолдингу"1+1 медіа". Завданнями досліджен�
ня є аналіз інструментів впровадження КСВ в українсь�
ких телекомпаніях та впливу цих принципів на підвищен�
ня конкурентоспроможності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Існує декілька підходів до визначення суті та рівня
конкурентоспроможності підприємства. Конкуренто�
спроможність підприємства — це його комплексна по�
рівняльна характеристика, яка відбиває ступінь переваг
над підприємствами�конкурентами за сукупністю оці�
ночних показників діяльності на певних ринках, за пев�
ний проміжок часу [1].

Р. Фатхутдінов визначає конкурентоспроможність
підприємства як потенційну або реалізовану здатність
економічного суб'єкта до ефективного довготривалого
функціонування у релевантному зовнішньому середо�
вищі, що грунтується на конкурентних перевагах під�
приємства, визначає його здатність витримувати конку�
ренцію на певному ринку та відображає його позицію
відносно конкурентів [2].

Отже, конкурентоспроможність має змінний, дина�
мічний характер, та залежить не тільки від зовнішньої
та внутрішньої діяльності компанії, а й від впливу таких
зовнішніх факторів, як макроекономічні тенденції та по�
казники, діяльність конкурентів, зміни у кон'юнктурі
ринку тощо.

Медійний ринок, і зокрема ринок послуг теле�
візійного мовлення, має свої особливі фактори впливу.
Основними факторами конкурентоспроможності теле�
візійних компаній є:

— конкурентоспроможність послуг, що їх надає те�
лекомпанія, на внутрішньому та зовнішньому ринках
(якість та актуальність контенту, унікальність інфор�
мації, унікальність формату крос�комунікаційних по�
слуг тощо);

— вид послуг, що надаються (виробництво контен�
ту (media�production), телевізійне мовлення, маркетин�
гові комунікації (спонсорство, реклама, PR тощо));

— місткість ринку (кількість потенційних та реаль�
них споживачів послуг телевізійного мовлення);

— насиченість ринку (кількість телекомпаній та ме�
діа�холдингів на ринку);

— легкість доступу на ринок;
— однорідність ринку;
— конкурентні позиції підприємств, що працюють

на даному ринку (рейтинг телеканалів, частка ринку,
впливовість та авторитет телекомпанії тощо);

— конкурентоспроможність галузі;
— можливість технічних нововведень у галузі;
— конкурентоспроможність регіону та країни в

цілому.
Також значний вплив на діяльність телевізійної ком�

панії та її конкурентоспроможність, враховуючи спе�
цифіку галузі та її роль у суспільному житті, має зміна
політичної ситуації та зміни у законодавчій базі краї�
ни.

Для визначення конкурентоспроможності теле�
візійної компанії необхідно насамперед визначити її
конкурентні переваги. Оскільки процес стратегічного
управління є процесом визначення, розвитку та оволо�

діння конкурентною перевагою на привабливих для ком�
панії ринкових сегментах, то найбільш успішними є ті
телекомпанії, які мають найбільш відчутну та приваб�
ливу конкурентну перевагу (одну або декілька). Кон�
курентна перевага досягається завдяки визначенню та
реалізації успішної конкурентної стратегії та викорис�
танню найбільш ефективних тактичних інструментів для
її реалізації.

Розрізняють такі основні принципи, що надають те�
лекомпаніям конкурентні переваги:

— націленість всіх і кожного працівника на дію, на
продовження розпочатої справи (налагоджена робота
у команді, цілеспрямованість працівників компанії, ба�
жання досягати кращих результатів);

— близькість підприємства до клієнта (вміння розу�
міти потреби своєї аудиторії, мати чіткий портрет сво�
го глядача (клієнта) тощо);

— створення автономії і творчої атмосфери на
підприємстві;

— зростання продуктивності завдяки використан�
ню здібностей людей і їх бажання працювати;

— демонстрація важливості загальних для підприє�
мства цінностей;

— простота організації, мінімум рівнів управління
та службового персоналу [3].

Як бачимо, ці основні принципи за сутністю є прин�
ципами внутрішньої корпоративної діяльності та кор�
поративної соціальної відповідальності (КСВ). Отже,
КСВ є основою для успішної конкурентоспроможної
діяльності телевізійної компанії.

Зеленої книга Європейського союзу визначає КСВ
як інтеграцію соціальних та екологічних аспектів у що�
денну комерційну діяльність підприємств та в їхню взає�
модію з зацікавленими сторонами на добровільній ос�
нові [4].

Ф. Котлер зазначає, що концепція відповідального
маркетингу проголошує завданням організації визна�
чення потреб, бажань та інтересів цільових ринків і їх
задоволення більш ефективними і продуктивними, ніж
у конкурентів, способами, що зберігають або підвищу�
ють добробут як споживача, так і суспільства загалом.
Також він визначає КСВ як зобов'язання бізнесу спри�
яти економічному розвиткові, працюючи з найманими
працівниками, їхніми родинами, місцевою громадою та
суспільством загалом з метою покращення якості жит�
тя [5].

Корпоративна соціальна відповідальність має місце
на тих ринках, де існує висока конкуренція; при цьому
послуги (продукт) не обов'язково мають бути унікаль�
ними. Ринок телебачення відноситься до ринків висо�
кої конкуренції з основним неунікальним продуктом
(телевізійне мовлення) та допоміжними унікальними
послугами (контент, технічні потужності, інноваційні
рішення тощо).

Засновник блогу з відповідального маркетингу
Патрік Байерз (Patrick Byers) виділяє 7 ключових прин�
ципів відповідального маркетингу [6]:

1. Стратегічна відповідальність. Компанії бажано
мати свою стратегію відповідального маркетингу із са�
мого початку, що допоможе заощадити ресурси та час і
стати більш сфокусованими. Маючи з самого початку
правильний вектор розвитку на довгостроковий період
та чітку ціль, знаючи свою місію, компанія досягає кра�
щих результатів за менший термін.

2. Відповідальність за свої повідомлення. Поважай�
те свою аудиторію, розум і досвідченість своїх спожи�
вачів. Говоріть правду, поважайте конфіденційність і
уникайте перевантаження рекламою. З особливою
відповідальністю ставтесь до малолітніх дітей. До прин�
ципів відповідального маркетингу відноситься заборо�
на прямо рекламувати власну продукцію чи послуги
малолітнім дітям — багато компаній заявляють, що вони
не купують рекламу, спрямовану на дітей віком до 12
років, оскільки останні не можуть приймати зважених
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рішень щодо придбання тієї чи іншої продукції. У дея�
ких випадках цей принцип пов'язаний із принципом дот�
римання законодавства. Такий граничний вік надання
реклами пояснюється наявністю законодавчих норм, що
регулюють рекламу в певних країнах. Важливо також
дотримуватися принципу недискримінації за ознаками
походження людини, її соціального і майнового стану,
расової та національної приналежності, статі, освіти,
політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними
ознаками, родом і характером занять, місцем проживан�
ня.

3. Соціальна відповідальність. Маркетинг не лише
продає товар, він має вплив на кожний аспект життя
людини.

4. Відповідальність за виконання. Завжди потрібно
використовувати кращі практики.

5. Відповідальність за кастинг. Будьте впевнені, що
у вас правильні люди на правильних ролях як усередині
компанії, так і ззовні.

6. Відповідальність перед довкіллям. Використовуй�
те та виробляйте екологічні продукти завжди, коли це
можливо.

7. Відповідальність за повернення інвестицій. Па�
м'ятайте, що кожне рішення впливає на чистий дохід.

На сьогоднішній день спостерігається пряма за�
лежність рівня поінформованості щодо соціальної
відповідальності бізнесу від розмірів компанії — чим
більша компанія, тим вищий рівень поінформованості
(табл. 1).

Враховуючи те, що телекомпанії України відносять�
ся до компаній з чисельністю співробітників більше 500
осіб, можна зробити висновок про їх високу поінфор�
мованість щодо соціальної відповідальності бізнесу та
активну корпоративну соціальну відповідальність.

За даними дослідження Центру розвитку КСВ ви�
явлено, що станом на 2012 рік під соціальною відпові�
дальністю компанії переважно розуміють надання бла�

годійної допомоги громаді (58,1%), розвиток власного
персоналу (57,8%), чесне введення бізнесу (54,7%), до�
тримання і захист прав людини (49,8%), застосування в
політиці компанії принципів етичного та відповідально�
го ставлення до споживачів (42,3%). Найменше асоцію�
ють із соціальною відповідальністю впровадження прин�
ципів і практик підзвітності, прозорості й етичної пове�
дінки (24,5%), здійснення екологічних проектів (30,7%)
та участь у регіональних програмах розвитку (30,5%).
Переважну частину заходів із соціальної відповідаль�
ності, які впроваджують підприємства, можна віднести
до трудових практик (заходи із розвитку власного пер�
соналу, відмова від використання примусової та дитя�
чої праці, відсутність дискримінації, впровадження про�
грам поліпшення умов праці) та захисту здоров'я і
безпеки споживачів (рис. 1). Найменш поширеним для
українських підприємств, які впроваджують соціально
відповідальні заходи, є захист природних ресурсів та
співпраця з громадою [7].

Дані дослідження підтверджують значення КСВ для
підприємства, адже саме від кваліфікації співробітників
та від якості їх роботи залежить кінцевий результат.

Цікавим є і отриманий в ході опитування факт, що
компанії, які впроваджують відповідальний маркетинг,
отримують порівняно з іншими певні переваги, серед
яких:

— покращення репутації компанії серед споживачів
і партнерів;

— підвищення довіри та лояльності споживачів.
Жодний респондент не обрав такі варіанти відпові�

дей щодо соціально відповідальних заходів, які здійснює
його компанія:

— покращення якості продукції та послуг компанії
завдяки чесному інформуванню;

— покращення фінансових показників компанії;
— збільшення продажів;
— можливість виходу на міжнародні ринки.

Джерело: за [7].

Рис.1. Розподіл відповідей на запитання "Які з наступних соціально відповідальних заходів
здійснює Ваша компанія?", N=404

Таблиця 1. Поінформованість працівників підприємств про соціальну відповідальність
залежно від розміру підприємства, %, N=600

Джерело: за [7].
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З цього робимо висновок, що, впроваджуючи інстру�
менти та принципи КСВ у своїй діяльності, компанії
покращують насамперед саме стратегічні показники
(імідж, репутація, довіра).

Розглянемо особливості впровадження інстру�
ментів та принципів корпоративної соціальної відпов�
ідальності на медіа�ринку на прикладі медіа�холдингу
"1+1 медіа".

"1+1 медіа" є одним з найбільших медіа�холдингів
України. Він має у своєму складі 8 телеканалів: "1+1",
"2+2", "ТЕТ", "ПЛЮСПЛЮС", "1+1 International",
"Бігуді", "Уніан ТБ" та "Ukraine Today". Група "1+1 ме�
діа" налічує близько 1500 співробітників і 262 різних
підрозділів. З 2013 року "1+1 медіа" активно впровад�
жує принципи КСВ, дотримується всіх зобов'язань, по�
в'язаних з відповідальним веденням бізнесу. У 2013 році
в групі розроблена комплексна стратегія соціальної
відповідальності "1+1 медіа".

Базові сфери реалізації соціальної відповідальності
"1+1 медіа":

— клієнти (рекламодавці, замовники, покупці кон�
тенту тощо);

— ділові партнери, акціонери;
— персонал;
— широка громадськість (цільові аудиторії каналів);
— екологія.
Затверджені пріоритетні напрями КСВ, а саме:
— турбота про довкілля;
— відповідальне ставлення до умов праці, розвитку

та відпочинку співробітників;
— пропаганда здорового способу життя (програма

HealthyLifeStyle);
— соціальна орієнтація каналів групи;
— повага авторських прав.
Специфіка медійного бізнесу посилює відповідаль�

не ставлення організації до своїх співробітників та ви�
магає забезпечення сприятливих умов праці. Теле�
візійний бізнес працює в інтенсивному режимі 24/7,
тому для телекомпанії дистанційна робота — це не
розкіш, а робоча необхідність. Журналісти роблять
репортажі по всьому світу, проекти знімаються в
різних країнах. Для багатьох співробітників немає нія�
кої різниці — працювати в офісі або дистанційно; най�
головніше — це результат роботи й доступність співро�
бітника в той час, коли компанії це необхідно. Врахо�
вуючи, що робота займає більшу частину часу, компа�
нія прагне максимально покращити умови праці та
можливості комфортного відпочинку в робочий час. З
цією метою в "1+1 медіа" значна увага приділяється
організації робочих місць. Уже зараз близько 80%
співробітників забезпечені сучасними офісними меб�
лями, зокрема стільцями з ортопедичним ефектом.
Кожен поверх головного офісу обладнаний кухнями з
усім необхідним обладнанням і посудом. На кожному
поверсі також передбачені зони відпочинку.

Не менш важливою складовою соціальної відпові�
дальності щодо персоналу є підвищення його профе�
сійного рівня. У компанії проводяться семінари, трені�
нги та майстер�класи, із залученням як власних фахівців,
так і національних і міжнародних експертів у галузі кіно
й телебачення, менеджменту тощо.

Пріоритетним напрямом КСВ медіа�групи в галузі
сприяння професійному розвитку є запуск програми для
студентів і випускників українських ВНЗ, що передба�
чає проведення професійних конкурсів, творчих майсте�
рень і програм стажування.

Окремим напрямом корпоративної соціальної
відповідальності "1+1 медіа" є турбота про здоров'я та
відпочинок співробітників, а також пропаганда здоро�
вого способу життя серед співробітників та інших стей�
кхолдерів, що отримала назву HealthyLifeStyle.

Пріоритетним напрямом КСВ є також здоров'я та
відпочинок співробітників. У рамках реалізації даного
напряму:

— створено футбольну команду "1+1", що підтри�
мує здоровий фізичний стан працівників та впливає на
позитивне формування командного духу;

— з 2011 року діє програма комплексного медично�
го страхування, а також можливість пільгового страху�
вання близьких родичів співробітника; додатково, ме�
діа�група надає можливість пільгового придбання або�
нементів у спортивні клуби, де співробітники можуть
відвідувати басейн, тренажерні та фітнес зали;

— два рази на тиждень працює зал йоги; у холодну
пору року співробітники мають можливість насолоди�
тися зимовими видами спорту в курортному місті Буко�
вель;

— діє програма "HealthyLifeStyle", що покликана не
тільки інформувати, а й залучати співробітників до дій,
присвячених питанням здорового способу життя;

— здійснюється профілактика раку молочної зало�
зи: щорічно до всеукраїнського дня боротьби проти зах�
ворювання на рак молочної залози "1+1 медіа" влашто�
вує для співробітниць безкоштовний огляд та консуль�
тацію мамолога.

Ще одним напрямом КСВ компанії є повага до ав�
торських прав. Враховуючи те, що "1+1 медіа" є одним
з найбільших виробників власного контенту (має влас�
ний виробничий департамент "1+1 продакшн"), компанії
доцільно захищати авторські права на власний контент,
виховувати повагу до праці автора. Крім того, прово�
дяться семінари з інтелектуальної власності та авторсь�
кого права, що покликані розвивати правову культуру
співробітників [8].

Діяльність у медіа�сфері та на ринку телебачення
зокрема не становить екологічної загрози та не впли�
ває шкідливо на оточуюче середовище. Попри цей факт,
у 2013 році медіа�холдингом підтримано ініціативу соц�
іально активних співробітників та створено команду
"Green Team 1+1 media". Передумовами її створення
були:

1. Високий ступінь екологічної свідомості співробі�
тників, бажання та готовність брати участь у "зелених"
ініціативах і брати на себе відповідальність за їхню реа�
лізацію.

2. Тенденція до подорожчання природних ресурсів
(електроенергії, води, паперу), що зумовила не�
обхідність оптимізації їхнього використання за допо�
могою реалізації програми "зелений офіс".

3. Накопичення в компанії ресурсів, придатних для
утилізації та переробки в значних масштабах (паперу,
батарейок, техніки, касет), а також розуміння того, що
питанню утилізації необхідно приділяти належну увагу
та бути прикладом для інших компаній.

4. Постійне зростання кількості структурних під�
розділів у "1+1 медіа", яка є молодою швидкозростаю�
чою групою компаній; це визначає необхідність в актив�
ному розвитку крос�функціональних зв'язків на основі
формування сукупних інтересів і роботи над спільними
проектами.

5. Неоднозначне сприйняття робота у медіабізнесі
з боку широкої громадськості; це зумовлює потребу у
побудови додаткової цінності, яка дозволить співробі�
тникам відчувати гордість за свою компанію.

6. Високий ступінь напруги та стресів в телевізійно�
му бізнесі [7].

З урахуванням цих передумов, створення команди
"Green Team 1+1 media" в першу чергу мало на меті
підтримання емоційного здоров'я працівників.

Як результат впровадження та активного викорис�
тання принципів та інструментів КСВ, підвищується пра�
цездатність співробітників, якість роботи, що вико�
нується, згуртованість колективу, націленість на досяг�
нення високого результату, закріплення лояльності та
відданості співробітників до компанії, підвищується
довіра контрагентів та аудиторії. На основі цього роз�
роблено модель впливу принципів КСВ на рівень кон�
курентоспроможності телекомпанії (рис. 2).
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Модель демонструє пряму залежність успішності
телекомпанії (медіа�холдингу), підвищення (підтриман�
ня) рівня її конкурентоспроможності від використання
принципів та інструментів корпоративної соціальної
відповідальності. Телекомпаніям слід пам'ятати про те,
що впровадження КСВ та використання соціально�
відповідального маркетингу є стратегічним рішенням,
що вимагає здійснення таких заходів: розроблення та
реалізація програм соціальної відповідальності на дов�
готривалий період, зміни у баченні та місії компанії (за
необхідності); репозиціонування та ребрендинг (за не�
обхідності).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Аналізуючи рівень впровадження телекомпаніями

України інструментів корпоративної соціальної відпо�
відальності та соціально�етичного маркетингу, можна
зробити такі висновки:

— телекомпанії ототожнюють соціально�етичний
маркетинг насамперед з впровадженням заходів щодо
корпоративної соціальної діяльності, а також щодо охо�
рони навколишнього середовища та благодійної діяль�
ності;

— активне використання принципів соціально�етич�
ного маркетингу на медіа�ринку почалось з 2013 року;
це означає, що соціально�етичний маркетинг наразі пе�
ребуває на стадії становлення та формалізації;

— на сьогоднішній день рівень поінформованості
про соціальну відповідальність залежить безпосередньо
від розмірів компанії;

— не існує чіткого та єдиного стратегічного плану
щодо розвитку корпоративної соціальної відповідаль�
ності та соціально�етичного маркетингу на медіа�рин�
ку;

— використання інструментів та принципів КСВ пря�
мо пропорційно впливає на підвищення рівня конкурен�
тоспроможності через формування сприятливих со�
ціальних та емоційних умов праці;

— медіа�ринок потребує адаптації міжнародного
досвіду у сфері корпоративної соціальної відповідаль�
ності до умов національного ринку.

Така ситуація потребує впровадження у телекомпа�
ніях періодичних стажувань у найбільш успішних теле�
компаніях світу з метою отримання додаткового досві�
ду та знань щодо ефективного ведення маркетингу у
компанії. Також позитивним заходом було б введення
періодичних тренінгів та майстер�класів з корпоратив�
ної соціальної відповідальності та з соціально�етично�
го маркетингу з залученням іноземних спеціалістів для
співробітників відділу роботи з персоналом, керівників
департаментів та топ�менеджерів компаній.
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Рис. 2. Модель впливу принципів КСВ
на рівень конкурентоспроможності


