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IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN COMPANIES

У статті розглянуто функціонування компаній у сучасних умовах економіки, надано визначення, з'яQ

совано суть та напрямки застосування соціальної відповідальності для планомірного та безперебійного

їх розвитку. Досліджено переваги, які отримує компанія під час реалізації соціальної відповідальності.

Виділено та окреслено переваги та недоліки впровадження соціальної відповідальності в компаніях. ДоQ

сліджено відповідальність у широкому та вузькому змісті. Визначено напрями соціальної відповідальQ

ності в компаніях. Визначено стимул заохочення соціальної відповідальності компаній до своєї практиQ

ки. Заради того щоб виявити головні складові доцільності соціально відповідального бізнесу, в роботі

акцентовано увагу на матриці доцільності. Проаналізовано на прикладі Turkish Airlines перспективи поQ

дальшого розвитку соціальної відповідальності компаній. Акцентовано увагу на головних принципах корQ

поративної культури цієї компанії.

National economy of Ukraine, integration to the development of a joint partnership, empowerment, dominion

and business, the main principle of social protection. May is a time to protect the balance of economic, social and

environmental issues in Ukraine. This is also achieved through various social activitiesthe possibility of fulfilling

the role of nationally. Important role in the formulated sociallyQowned middleware is to establish a business,

which, in its own best practice and to its own personnel, has the great potential to realize the principle of corporate

sociallyQoriented business. This article deals with the functioning of companies in modern economic conditions,

the essence and directions of the application of social responsibility for their systematic and uninterrupted

development. The main advantages of the company in realization of social responsibility are investigated. Authors

analyze the reasons of low social commitments and suggest a complex of measures aimed at raising the level of

small and big business social responsibility. For the first, the advantages and for the second, disadvantages of

implementing social responsibility in companies are highlighted and outlined. Responsibility has been explored

in a broad and narrow sense. Leaders of social responsibility are introduced in stores. A tradition has been put in

place to strengthen the social responsibility of large and small businesses in their practice. In this article, emphasis

is placed on mitral regurgitation, which allows to identify the basic elements of the imaginary business of

community responsibility. With practical perspectives on the previous development of corporate social

responsibility based on the model of the famous aviation company in the whole world Turkish Airlines are

considered. The principles of corporate culture of this company are considered.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні в економіці України постійно відбувають$

ся зміни умов діяльності підприємств та компаній через
модернізацію трансформаційних процесів. Для одер$
жання постійного (сталого) перебігу компаній, від яких
прямо пропорційно залежать різні показники (еконо$
мічних, технічних, соціальних та інші) у зовнішньому та
внутрішньому середовищі, варто враховувати інтереси
усіх суб'єктів даних відносин. І як наслідок, соціальна
відповідальність — один із головних напрямів грунтов$
ного розвитку компаній та підприємств. Нині не усі ком$
панії приділяють достатньо уваги щодо впровадження
та вдосконалення соціальної відповідальності і тому
зазначена тема є актуальним науковим напрямом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми соціальної відповідальності висвітлю$
вались в наукових працях Дж. Акерлофа, Г. Боуена,
П. Друкера, О.О. Лазаренка, Р.Ф. Пустовійта. До$
слідженням цих питань займалися О.А. Грішнова [1],
О.В. Дудкін [2], А.Г. Зінченко [3], С.В. Мельник [4],
Ю.Н. Петрушенко [5], В.М. Шаповал [6] та інші. Так,
Грішнова О.А. та деякі інші вчені стверджували, що со$
ціальна відповідальність бізнесу — "це відповідальність
компаній за суспільну корисність своєї діяльності пе$
ред усіма людьми та організаціями, з якими вона взає$
модіє в процесі функціонування, та перед суспільством
загалом" [1]. Дудкін О.В. визначає відповідальність "як
складну багатокомпонентну систему принципів діяль$
ності бізнес$організацій, процесів соціальної взаємодії,
а також соціальних заходів та їх результатів" [2]. Мель$
ник С.В. акцентував, що соціальна відповідальність —
це одна з фундаментальних галузей функціонування
будь$якої компанії, мета якої зосереджена на вирішенні
провідних соціальних питань відповідно як всередині
бізнесу, так і за його межами. Попри велику цінність
наукових і практичних внесків у наукових працях та
статтях вітчизняних та зарубіжних вчених$економістів,
мінливість умов господарювання вимагає продовження
розгляду питань щодо ставлення та розвитку соціаль$
ної відповідальності вітчизняних підприємств.

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сталий економічний розвиток України, інтеграція

до світового співтовариства вимагають сучасної взає$
модії суспільства, держави і бізнесу, головною умовою
якого є реалізація принципів соціальної відповідаль$
ності як дієвого механізму для вирішення глобальних
проблем людства. Забезпечення збалансованого вирі$
шення економічних, соціальних та екологічних проблем
в Україні можна досягти через практику соціально
відповідальної діяльності, яка має виступити в ролі об$
'єднуючої національної ідеї. Вагома роль у формуванні
соціально відповідального середовища належить бізне$
су, який своєю власною практикою та залученням до неї
свого персоналу здатен реалізовувати принципи корпо$
ративної соціальної відповідальності.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Мета роботи — опрацювати соціальну відпові$

дальність на сучасному рівні розвитку компанії. Для
виконання цієї мети необхідно: 1. Визначити зміст і на$

 Also, the authors have drawn up diagrams for a more detailed understanding of social implementation in a

broad and narrow sense, and tables have been drawn up a good comparison of the disadvantages and advantages

of this mechanism.

Ключові слова: соціальна відповідальність, компанія, бізнес�середовище, матриця доцільності, компа�
нія, внутрішнє та зовнішнє середовища, корпоративні принципи.

Key words: social responsibility, company, business environment, matrix of expediency, company, internal and
external environment, corporate principles.

прям соціальної відповідальності в сучасній економіці
країни, підприємств та компаній. 2. Проаналізувати со$
ціальні вигоди компанії. 3. Виокремити головні складові
розвитку соціальної відповідальності компаній.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відправною точкою процесу формування конкурен$

тоспроможного суспільства було підписання 16 грудня
2005 року Меморандуму про соціальну відповідальність
бізнесу в Україні. Деякі автори (Шаповал В.М.) прово$
дять логічну лінію взаємозв'язку між соціальною відпо$
відальністю та конкурентоспроможністю суспільства че$
рез імідж компанії, конкурентоспроможність товарів і
послуг, конкурентоспроможність підприємства, конку$
рентоспроможність регіону. На цей час є вже сформова$
ними принципи, які обумовлюють соціально$відповідаль$
ну поведінку промислових підприємств. Компанія може
бути успішною, якщо зможе прилаштуватися до мінли$
вого середовища в України. Сприяння внутрішньому се$
редовищу, яке має зворотний зв'язок зовнішнім потре$
бам на ринку, може цілковито трансформувати напрям.
Компаніям слід зіставляти поточні та майбутні зміни із
зовнішнім середовищем всередині внутрішнього середо$
вища. Тому важливо, щоб окремі компанії виконували
роль комунікатора між суспільством та бізнесом.

Компанія є соціально$економічною організацією.
Все більше власників бізнесів доходять висновку, що
проведення соціально відповідальної роботи призведе
до підвищення іміджу, впливу на суспільство та підви$
щення конкурентоспроможності.

Соціальна відповідальність — складне мультикуль$
турне явище. Це відповідальність, яку компанії, підприє$
мства беруть на себе для вирішення соціальних питань
як усередині бізнес$суспільства, так і поза ним [4]. Со$
ціальна відповідальність поважає потреби людей, виз$
начає суспільство та навколишнє середовище, спожи$
вачів, партнерів, партнерів, менеджерів тощо.

Соціальна відповідальність є самостійним видом
відповідальності, і йому властиві характерні риси. Її виді$
ляють у широкому (рис. 1) та вузькому (рис. 2) розумінні.

Соціальна відповідальність компаній розвивається за
двома напрямами: внутрішнім ( рис. 3) та зовнішнім (рис. 4).

Соціальна відповідальність у механізмі керування ком$
панії надає змогу суб'єктам результативно забезпечувати
виконання потреб обох сторін за допомогою програм соц$
іального інвестування, партнерства та інститутів соціаль$
ного обговорення. Впровадження соціальної відповідаль$
ності має як і переваги так і недоліки ( табл. 1).

Компанії, які знаходяться на межі виживання по ви$
живанню, скоротять соціальні витрати до мінімуму.
Крім того, скорочення витрат на соціальну відпові$
дальність менш актуально для компаній, для яких соц$
іально відповідальна поведінка не змінилося. Незалеж$
но від змін, ці компанії збережуть свій рівень.

Компанії скоротять соціальні витрати до мінімуму.
Крім того, зниження витрат на соціальну відпові$
дальність менш актуальна для компаній, щодо яких со$
ціально відповідальна поведінка не змінюється. Попри
зміни, ці компанії збережуть свій рівень.

Інша ситуація для компаній, для яких соціальна
діяльність є відносно новою сферою. Такі підприємства
можуть мати проблеми зі скороченням фінансування
соціальних заходів.
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Основа соціальної відпові$
дальності компаній полягає в
тому, щоб досягти виконання
своїх завдань у ситуаціях, коли
потенціал негативних тенденцій
буде менш ефективним, та зни$
ження ефективності соціальної
відповідальності. Однак будь$які
зміни негативних тенденцій ма$
ють позитивні варіанти. Фінан$
сові проблеми змушують ком$
панії використовувати ініціативи
партнерів, стимулювати вдоско$
налені стратегії та вживати за$
ходів соціальної відповідаль$
ності.

У ситуаціях, коли неможли$
во знизити вплив негативних
тенденцій і добитися результатів
у реалізації соціальної відпові$
дальності, основною соціальною
відповідальністю компаній є
ефективне виконання їх функ$
цій. Однак будь$які зміни разом
з негативними тенденціями ма$
ють позитивні можливості.
Фінансові труднощі приведуть
до використання партнерських
ініціатив компаніями, будуть
стимулювати поліпшення стра$
тегії і вдосконалення заходів
соціальної відповідальності.

Варто звернути увагу, що го$
ловними суб'єктами заохочення
соціальної відповідальності до
своєї діяльності є великі ком$
панії, де у департаменті з керу$
вання соціальною відповідаль$
ністю доречно скласти команди
з реалізації соціальних програм
та проектів, розробки та аналізу
соціальної звітності. До складу
групи варто покликати пред$
ставників відділів підприємства
профільного спрямування. Це
буде слугувати заохоченню пра$
цівників до механізму управлін$
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Рис. 1. Соціальна відповідальність у широкому розумінні

Джерело: складено авторами на основі [4].
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Рис. 2. Соціальна відповідальність у вузькому розумінні

Джерело: складено авторами на основі [4].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішній 
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Рис. 3. Внутрішній напрям соціальної відповідальності

Джерело: складено авторами на основі [5].
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ня соціальною відповідальності
в компанії.

На сьогодні ключовими на$
прямками соціальної активності є:

1) підготовка та розвиток
персоналу;

2) інвестиційні заходи з охо$
рони здоров'я та ресурсозбері$
гаючих технологій;

3) сплата податків та інших
платежів, що спрямовуються
державою на реалізацію соц$
іальних цілей.

Для переважної кількості
компаній головним заохоченням
щодо впровадження соціальної
відповідальності є пільгове опо$
даткування. Багато людей рахує,
що соціальна відповідальність
компаній, як захід, не потребує
особливих витрат. Фундамен$
тальну розробку щодо виокрем$
лення переваг соціальної відповідальності
внесла компанія Sustain Ability. Вона, грун$
туючись на проведеному аналізі компаній у
країнах Центральної та Східної Європи, виз$
начила матрицю доцільності [7]. Розглянув$
ши цю матрицю, можна простежити провідні
складові доцільності соціально відповідаль$
ного бізнесу.

Вона утворюється з 2 факторів: з одного
боку, фактори успіху бізнесу, з іншого —
фактори, пов'язані із сталим розвитком.
Фактори, що свідчать про максимальну
відповідність упровадження соціально
відповідального бізнесу. Перетин факторів
сталого розвитку та факторів успіху бізне$
су надає можливість викреслити умови на$
лежності соціальної відповідальності бізне$
су. Інформацію про виконані соціальні про$
грами та соціальні інвестиції [8], здійснення
зобов'язань перед працівниками, суспільством загалом,
про показники економічної та соціальної діяльності до$
речно відображати у звітності із вказанням кількісних та
вартісних показників. Взагалі, базуючись на загальній
інформації, без конкретних показників неможливо дати
оцінку зусиллям компанії щодо реалізації заходів со$
ціального характеру. Сталий розвиток у довгостроковій
перспективі [9; 10], зростання продуктивності праці, про$
сування товарів та послуг на ринку, вихід на міжнародні
ринки цінних паперів, залучення кредитів, розвиток пер$
соналу, підвищення іміджу спонукають вітчизняних під$
приємств ставати більш соціально відповідальними: прий$
мати будь$які управлінські рішення із врахуванням со$
ціальних та економічних наслідків.

У роботі щодо аналізу соціальної відповідальності
компанії, розглянемо її як інструмент покращення бізнес
механізмів, технологій, іміджу компанії, підвищення мо$
тивації та продуктивності працівників, поліпшення еко$
номічних показників компанії, підвищення ефективності
управління та конкурентної спроможності компанії,
мінімізації ризиків та забезпечення сталого розвитку.

У своїй роботі ми хочемо розглянути діяльність
впровадження соціальної відповідальності в компанії
Turkish Airlines.

За довгу історію функціонування в Turkish Airlines
сформувалася власна корпоративна культура (рис. 5),
якій відведено велику об'єднуючу роль для працівників,
що працюють у різних країнах світу.

Соціальна відповідальність перед персоналом ком$
панії полягає у справедливій заробітній платі, гідних
умовах праці та ефективній системі мотивації праців$
ників. Компанія приймає безпосередню участь у на$
вчанні персоналу через організацію курсів, тренінгів,

семінарів для підвищення рівня знань та кваліфікації
працівників. Не забуваючи про важливість екологічно$
го складника, керівництво авіаперевізника має власну
екологічну політику, головним досягненням якої вва$
жається створення в 2014 р. меморіального лісу у 19 міс$
тах Турецької Республіки. Для кожного пасажира$не$
мовля, який літає Turkish Airlines, продовжують садити
саджанець. Саме використання Turkish Airlines в основі
своєї діяльності принципів корпоративної соціальної
відповідальності сприяє зростанню позитивних відгуків
пасажирів, численних нагород в авіаційних конкурсах,
великої кількості повітряних маршрутів авіаперевезень
та постійно зростаючому обсягу пасажиропотоку.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як результат проведеної роботи: розглянуто обста$
вини діяльності вітчизняних підприємств, які визнача$
ються мінливістю зовнішнього середовища. Соціальна
відповідальність — це комплексний багатоаспектний
інструмент. Тобто компанії, підприємства, бізнес$гру$
пи добровільно беруть на себе обов'язки для того, щоб
розрішити суспільно важливі проблеми, як всередині
самої бізнес$спільноти, так і за її межами. Направлені$
стю впровадження соціальної відповідальності для на$
лаштованого та безвідмовного розвитку компаній є:

1) підготовка та розвиток персоналу;
2) інвестиційні заходи з охорони здоров'я та ресур$

созберігаючих технологій;
3) сплата податків та інших платежів, що спрямову$

ються державою на реалізацію соціальних цілей.
Переваги, які отримує підприємство після впровад$

ження соціальної відповідальності:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішній напрямок 
соціальної 

відповідальності 

Благодійність 

Спонсорство Охорона 
навколишнього 
середовища 

Відповідальність 
перед 

споживачами 

Волонтерська 
діяльність 

Інше 

Взаємодія з 
місцевою 
владою 

Участь в кризових 
ситуаціях 

Рис. 4. Зовнішній напрямок соціальної відповідальності

Джерело: складено авторами на основі [5].

Переваги Недоліки 
Покращення іміджу компанії Порушення принципу максимізації 

прибутку 
Змога отримання партнерських відносин 
між компанією, владою і громадськістю 

Витрати на соціальні потреби; 

Зростання професіоналізму працівників Відсутність досвіду вирішення соціальних 
проблем 

Зростання довіри споживачів  

Змога встановлення безпечного 
середовища для діяльності та розвитку 

 

Збільшення цінності нематеріальних 
активів 

 

Виконання стандартів та норм світового 
бізнес-середовища. 

 

Таблиця 1. Переваги та недоліки впровадження соціальної
відповідальності

Джерело: складено авторами на основі [3].
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1) напрацювання інвестиційної
привабливості,

2) множення кількості продажу
та прибутків,

3) удосконалення механізму
прийняття рішень та діяльності щодо
управління ризиками,

4) осучаснення операційних про$
цесів та зменшення виробничих витрат,

5) збільшення рівня продуктив$
ності та якості,

6) ефективна база людських ре$
сурсів,

7) покращення репутації,
8) більша лояльність покупців,
9) поліпшення фінансових та

економічних умов діяльності.
Соціальна відповідальність ком$

паній є, справедливо зауважити, необ$
хідністю сьогодення у перехідних та швидко мінливих умо$
вах, вона вимагає подальших трансформацій у напрямках:
впровадження до системи державного регулювання зако$
нодавчо закріплених правових норм, заохочення процесу
соціальної відповідальності; розширення інформаційних
кордонів задля вивчення рівня соціальної відповідальності
компаній; удосконалення підготовки кадрів для реалізації
програм соціальної відповідальності.
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Рис. 5. Принципи корпоративної культури
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