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РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РЕГУЛЮВАННІ РИЗИКІВ У СОЦІАЛЬНО-

ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

В статті проаналізовано сучасний стан використання концепції кор-

поративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соці-
ально-трудових відносинах на вітчизняних підприємствах. Запропо-
новано авторську систему формування та реалізації ефективного ме-
ханізму стимулювання корпоративної соціальної відповідальності. 
Ключові слова: соціальна відповідальність, ризик, соціально-трудові 
відносини, стимулювання. 

 

В статье проанализировано современное состояние использования 

концепции корпоративной социальной ответственности в регулиро-
вании рисков в социально-трудовых отношениях на отечественных 
предприятиях. Предложена авторская система формирования и реа-
лизации эффективного механизма стимулирования корпоративной 

социальной ответственности. 

Ключевые слова: социальная ответственность, риск, социально-
трудовые отношения, стимулирования.  

 

The article analyzed the real state of the use conception of corporate social 

responsibility in regulation risks in social and labour relations on domestic 

enterprises. The author system of forming and realization effective 

mechanism of stimulation corporate social responsibility was offered. 

Keywords: social responsibility, risk, labor relations, stimulation.  

 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Регулювання ризиків 

у соціально-трудових відносинах – безперервний процес і впровадження 

корпоративної соціальної відповідальності дає можливість вирішити ці-

лу низку проблем в управлінні цими ризиками, у тому числі через впро-

вадження нефінансової звітності. Розвиток корпоративної соціальної ві-

дповідальності в Україні консолідувався навколо міжнародних організа-

цій та проектів, зокрема Представництва ООН в Україні, яке в 2006 році 

започаткувало та підтримує діяльність української мережі Глобального 

договору ООН, що охоплює понад 140 організацій. Діяльність з розвит-
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ку корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) створила певний 

рівень обізнаності з цим поняттям та його основними принципами в 

Україні. Все більше вітчизняних підприємств визнають свою соціальну 

відповідальність, проте лише в окремих випадках відбувається запрова-

дження практики менеджменту, які б її відображали. Разом з тим в Укра-

їні все ще відсутні фахові бізнес-асоціації з КСВ, створені та керовані 

виключно бізнесом на прозорих та загальноприйнятих умовах, що було 

характерним етапом розвитку КСВ в інших європейських країнах [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування та 

розвитку корпоративної соціальної відповідальності знайшли своє відо-

браження в працях Колота А. М., Грішнової О. А., Шмиголь Н. М., Гри-

циної Л. та ін. Популяризація даної проблематики призвела до того, що 

все більше підприємств в Україні використовують принципи КСВ в сво-

їй діяльності. Проте в ході досліджень ще не отримано конкретних ре-

зультатів, які можна використовувати на практиці в процесі впрова-

дження концепції КСВ в діяльність вітчизняних підприємств для їхнього 

сталого розвитку, та, зокрема, з метою регулювання ризиків у соціально-

трудових відносинах (СТВ). Виходячи з цього, дана тема є актуальною 

та потребує подальшого дослідження. 

Метою роботи є дослідження сучасного стану використання концеп-

ції корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у 

соціально-трудових відносинах на вітчизняних підприємствах.  

Виклад основного матеріалу. В Україні у третьому тисячолітті було 

зроблено два масштабних дослідження у сфері КСВ – у 2005 та 2010 ро-

ках («Корпоративна соціальна відповідальність в Україні 2005 – 2010: 

стан та перспективи розвитку»
 
[2]). Згідно результатів дослідження рі-

вень поінформованості про соціальну відповідальність, у порівнянні з 

2005 роком, загалом по країні не змінився: більшість опитаних (78,1 та 

76,3% відповідно) чули про поняття корпоративної соціальної відпові-

дальності. На таку тенденцію вплинули фінансово-економічна криза 

2008–2009 років в Україні, комерціалізація відносин медіа-компаній що-

до розміщення прес-релізів з КСВ з 2005 по  2010 роки, індивідуальне 

розуміння терміна «соціальна відповідальність» респондентами. 

Під соціальною відповідальністю підприємства переважно розуміють 

надання благодійної допомоги громаді, розвиток власного персоналу, 

чесне введення бізнесу та дотримання і захист прав людини. Найменше 

асоціюють із соціальною відповідальністю впровадження принципів і 

практик підзвітності, прозорості й етичної поведінки, здійснення еколо-

гічних проектів та участь у регіональних програмах розвитку [2]. 

Найбільш мотивує вітчизняні підприємства впроваджувати практики 

КСВ той факт, що це підвищує конкурентоспроможність бізнесу та пок-

ращує імідж компанії. Така тенденція відрізняється від досвіду багатьох 

країн [3], де на першому місці стоїть поліпшення управління завдяки за-
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побіганню ризикам різного ґатунку. Разом з тим, результативність 

управління нефінансовими ризиками з точки зору корпоративної соціа-

льної відповідальності можна визначити за такими досягненнями: 

- підприємство сприймається ринком і суспільством як соціально відпо-

відальне; 

- керівництво передбачає зміни, які впливають на репутацію підприємс-

тва і реагує на них; 

- мінімізується вплив внутрішніх і зовнішніх причин, що впливають на 

імідж і репутацію підприємства; 

- поведінка і цінності працівників відповідають іміджу підприємства; 

- досягається високий рівень кваліфікації працівників і керівників всіх 

рівнів; 

- удосконалюється корпоративне управління; 

- ефективно виконуються стратегічні цілі і завдання підприємства. 

Результати опитування також вказують на причини, за якими 45% 

компаній не притримуються стратегії КСВ. Близько 61% респондентів 

стверджують, що зустрілись з труднощами фінансового характеру при 

запровадженні КСВ, 16% ніколи не задумувались над КСВ, 1% вважа-

ють, що соціальна відповідальність повинна бути покладена на державу. 

Підготовка соціального звіту серед українського бізнесу поки що не 

дуже популярна. Так, згідно інформації Центру розвитку КСВ
 
[4], 8,3% 

вітчизняних компаній публікують окремі нефінансові звіти. Кількісно за 

період 2005–2010 рр. в Україні 38 компаній опублікували 55 нефінансо-

вих звітів у різних форматах, у тому числі: 47 звітів – про прогрес; 7 зві-

тів – за системою GRI; 6 нефінансових звітів – іншого формату. Якщо 

аналізувати розкриття інформації про нефінансові аспекти діяльності в 

макроекономічному розрізі, то в Україні лише 10% компаній зі 100 най-

більших за обсягами чистого доходу в 2008 році готують та публікують 

нефінансові звіти. Для порівняння – із 250 найбільших компаній у роз-

винених країнах такі звіти готують 80% компаній, із 2200 найбільших 

компаній у країнах, що розвиваються, – 45% компаній. Сукупна частка 

компаній, що здійснюють соціальне звітування в Україні, складає 

11,44% ВВП (або 108,774 млрд   грн) за сукупним доходом
 
[5]. 

Для визначення рівня використання соціальної звітності в процесі ро-

звитку корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків 

у СТВ було досліджено соціальні звіти 7 українських підприємств різ-

них видів економічної діяльності. Основні показники діяльності, які 

стосуються даної проблематики і висвітлені у соціальній звітності, на-

ведені в таблиці (таблицю складено за даними [6-12]. 
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Таблиця 

Показники соціальних звітів, які характеризують регулювання ризиків у СТВ 

українських підприємств 
№ 

з/п 

Об’єкт  

підприємництва 

Звітність Показники 

1. Банк ВТБ Соціальний 

звіт за 2010 р. 

Чисельність працівників, розподіл за різними 

ознаками, залучення, кількість працівників, які 

пройшли стажування, навчання та підвищення 

кваліфікації, чисельність працівників – членів 

профспілки 

2. Група «Систем 

Кепітал Мене-

джмент» 

Звіт зі сталого 

розвитку за 

2010-2011 рр. 

Чисельність працівників та її динаміка, розподіл 

за різними ознаками, розмір інвестицій в безпе-

ку та здоров`я співробітників, частка працівни-

ків, які працювали на умовах аутсортингу, роз-
мір та динаміка зарплати, склад соціального па-

кету, показники виробничого травматизму, 

профзахворювань та їхня динаміка, чисельність 

працівників, які пройшли навчання та підви-

щення кваліфікації, розмір інвестицій  в розви-

ток персоналу, його розподіл за категоріями пе-
рсоналу,  перспективи на майбутнє щодо кадро-

вого резерву, виробничого травматизму, моти-

вації праці 

3. PLATINUM 

BANK 

Звіт зі сталого 

розвитку за 

2010 р. 

Чисельність працівників та її динаміка, розподіл 

за різними ознаками, чисельність працівників, 

які пройшли навчання та кількість  витрачених 

на це годин, розмір та динаміка зарплати 

4. Корпорація 

«Оболонь» 

Звіт зі сталого 

розвитку за 

2010-2011 рр. 

Чисельність працівників та її динаміка, чисель-

ність жінок та осіб з обмеженими можливостя-

ми, витрати на охорону праці та їхня динаміка, 

динаміка зарплати, чисельність працівників, які 

пройшли навчання, кількість робочих місць, які 

пройшли атестацію за умовами праці  

5. Група МЕТІН-

ВЕСТ 

Соціальний 

звіт за 2009-

2010 рр. 

Чисельність працівників, склад персоналу за рі-
зними ознаками, чисельність працівників, які 

пройшли навчання, розмір та динаміка витраче-

них на це коштів, розмір та динаміка зарплати, 

витрати на соціальне забезпечення працівників, 

інвестиції у власні соціальні проекти, розмір та 
динаміка витрат на охорону праці, показники 

виробничого травматизму і профзахворюванос-

ті та їхня динаміка, кількість проведених ауди-

тів з безпеки праці, чисельність працівників, які 

пройшли навчання з охорони праці та витраче-

них на це людино-годин 

6.  Оператор зв’язку 

Life 

Соціальний 

звіт за 2010 р. 

Чисельність працівників, чисельність працівни-

ків, які пройшли навчання 

7.  «Ернст енд Янг» 

в Україні 

Звіт про кор-

поративну від-

повідальність 

за 2010 рік 

Чисельність працівників, розподіл за різними 

ознаками, показники плинності кадрів, час, ви-

трачений на навчання, структура соціального 

пакету 
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В усіх оприлюднених соціальних звітах акцентується увага на показниках, які 

певною мірою характеризують соціально-трудову сферу на підприємстві. Так, у 

всіх звітах існують дані щодо кількості працівників, їхнього складу за різними 

характеристиками, описується або хоча б згадується інформація про участь пра-

цівників у різноманітних тренінгах, програмах навчання, стажування та підви-

щення кваліфікації, характеризуються окремі положення системи мотивації та 

охорони праці. 

Проаналізовані звіти складаються в довільній формі, що ускладнює можли-

вість порівняння соціальних звітів підприємств між собою. Також слід відмітити 

те, що в них практично відсутні кількісні дані щодо основних нефінансових по-

казників та інформації про цілі та стратегії вирішення наявних проблем. Показ-

ники, що сьогодні подаються у звітах, переважно є вибірковими, несистемними 

та описовими, проте без кількісного звітування компанії не можуть розраховува-

ти на отримання вигоди від нефінансового звітування в повному обсязі та вико-

ристовувати його в якості важливого інструменту в регулюванні ризиків у соціа-

льно-трудових відносинах. 

 Що стосується конкретних соціально відповідальних заходів українських пі-

дприємств, які покликані регулювати ризики у СТВ, то за результатами дослі-

дження з’ясувалось, що кожна четверта компанія (26,4%) спеціальних заходів  

для власних працівників не має, проте чітко дотримується трудового законодав-

ства. Три  чверті опитаних українських компаній здійснюють різноманітні соціа-

льно відповідальні заходи для власного персоналу (рис. 1 – складено за даними 

[2]). 

Рис. 1. Соціально відповідальні заходи підприємств 
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Слід зазначити, що згідно результатів дослідження, яке проводив Міжнарод-

ний кадровий портал HeadHunter серед українських підприємств [13], ретельно 

планують соціально відповідальні заходи щодо найманих працівників лише 25% 

опитаних, а три чверті респондентів призналися, що такі проекти з`являються си-

туаційно – під конкретні завдання або проблеми. При цьому всі респонденти від-
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значили високі витрати на ці заходи. В той же час цілі соціально відповідальних 

заходів для підприємств значно різняться (рис. 2 – складено за даними [14]). 

Так, найголовнішою ціллю для українських підприємств є залучення та 

утримання найманих працівників, що носить позитивний вплив, зокрема на ри-

зик втрати роботи. Соціально відповідальні заходи розглядаються також як ефек-

тивний інструмент мотивації співробітників, що може регулювати ризики в сфері 

оплати праці та соціально-трудових конфліктів. Щодо ризику інвестування в 

людський капітал, то лише 20% підприємств розглядають підвищення професій-

ного рівня працівників основною ціллю таких заходів. 

Рис. 2. Цілі підприємств щодо своїх співробітників від впровадження 

соціально відповідальних заходів
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Важливим елементом використання концепції КСВ участь працівників та 

врахування їхньої думки в процесі управління підприємством. Переважна біль-

шість опитаних (63,7%) дізнається про думку працівників стосовно важливих 

рішень, ухвалених на підприємстві, через процедуру обговорення рішень з коле-

ктивом, майже на третині опитаних підприємств (30,9%) існує практика вислов-

лення власних думок працівниками, проте ця практика не носить систематичного 

характеру. Важливо відмітити, що через профспілку адміністрація отримує лише 

2,6% інформації щодо думки працівників. Цей факт підтверджує, що сьогодні 

профспілки України не достатньо ефективно виконують свої прямі функції, зок-

рема інформаційну [2].  

З огляду на результати досліджень та вважаючи, що хоча корпоративна соці-

альна відповідальність і розглядається як добровільний внесок підприємництва в 

розвиток суспільства в економічній, екологічній та соціальній сферах, необхід-

ними є підвищення ролі держави як ініціатора і основної рушійної сили КСВ. 

Тільки за таких умов можливе підвищення конкурентоспроможності економіки, 

зростання інвестиційної привабливості підприємств, зниження соціальних ризи-

ків, в тому числі і ризиків у соціально-трудових відносинах. 

Узагальнюючи міжнародний досвід стимулювання підприємців зок-

рема та суспільства загалом, на сучасному етапі використання концепції 

КСВ в регулюванні ризиків у СТВ пропонується авторська система фор-

мування та реалізації ефективного механізму стимулювання корпоративної соці-

альної відповідальності (рис. 3 – складено автором). 
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Рис. 3. Система державного стимулювання корпоративної соціальної відповідальності 

Мета – формування та реалізація ефективного механізму державного стимулювання соціальної відповідальності 
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Нормативні: 
- формування постійно діючого органу, до компе-

тенції якого належали б аналіз існуючого стану 

КСВ в Україні та сприяння її подальшому розвит-

ку;  

- розробка нормативної бази, що впроваджувати-

ме соціальне маркування; 

- нормативне закріплення обов'язкової соціа-

льної звітності підприємств; 

- адаптація вимог міжнародних стандартів до 

національної системи стандартизації; 
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- сприяння поширення системи со-

ціального маркування; 

- сприяння діалогу зацікавлених 

сторін; 

- розробка управління КСВ і на-

дання консультацій з його вико-

ристання; 

- організація багатосторонніх фо-

румів, соціологічних досліджень, 
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Інформаційні: 
- визначення і популяризація 

компаній-лідерів в сфері КСВ; 
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римка ініціатив компаній в 
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Очікувані наслідки (результати): усталення розуміння соціальної відповідальності бізнесу, збільшення кількості підприємств, які розробляють та 

реалізують власні політики соціальної відповідальності, збільшення кількості нефінансових звітів 
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Висновки. Таким чином, здійснене дослідження підтверджує низький рі-

вень використання концепції корпоративної соціальної відповідальності в ре-

гулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах на вітчизняних підпри-

ємствах. За таких умов необхідне активне втручання держави в процес сти-

мулювання КСВ. При формуванні комплексної системи державного стиму-

лювання соціальної відповідальності були враховані всі можливі заходи сти-

мулювання, які підвищують ефективність соціальної відповідальності в підп-

риємницькому середовищі. Проте в процесі постійного розвитку відбувається 

і еволюція соціальної відповідальності бізнесу, з'являються нові соціальні 

напрями. Тому запропонована система стимулювання повинна трансформу-

ватися з врахуванням цих змін. З одного боку, з часом деякі чинники можуть 

втратити своє значення, і їх включення в систему буде не доцільним; з іншо-

го – з’являться  нові, які будуть впливати на соціальну відповідальність та 

повинні бути включені в комплексну систему стимулювання. 

 

1. Воробей В. Соціальна відповідальність бізнесу: Українські реалії та перспективи :  

інформаційно-аналітичний матеріал [Електронний ресурс]. / В. Воробей, І. Журовсь-

ка. – С. 15.– Режим доступу до ресурсу: http:// www.pfi.org.ua.  2. Зінченко А. Г., Сап-

рикіна М. А. Корпоративна соціальна відповідальність: стан та перспективи розвитку 

/ А. Г. Зінченко, М. А. Саприкіна. – К. : Вид-во «Фарбований лис», 2010. – 56 с. 3. По-

сібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності / кол. 

автор.: Лазоренко О., Колишко Р. та ін. – К. : Видавництво «Енергія», 2008  – 96 с. – 

С. 14. 4. Живучая КСО. ИД «Галицкие контракты» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://kontrakty.ua/article/32830 5. Шигун М. М. Корпоративна соціальна звіт-

ність як перспектива інформування про людський капітал вітчизняних компаній /         

М. М. Шигун // Вісник Запорізького національного університет. –  №1(9). –  2011. –  

С. 176. 6. Социальный отчет ВТБ за 2010г., 2011. – 84 с. 7. Отчет об устойчевом раз-

витии «Систем Кэпитал Менеджмент» за 2010–2011г. «Национальный бізнес. Ответс-

венное лидерство», 2012. – 116 с.  8. Отчет об устойчивом развитии PLATINUM 

BANK за 2010 г. «Бизнес с человечечким лицом», 2011. – 34 с. 9. Звіт зі сталого роз-

витку корпорації «Оболонь» 2010–2011, 2012. – 50 с. 10. Социальний отчет группы 

МЕТИНВЕСТ «От рабочего места к местнім сообществам» 2009–2010 г., 2011. – 88 с. 

11. Соціальний звіт «LIFE», 2010. – 33 с. 12. Звіт про корпоративну соціальну відпові-

дальність, 2010. – «Ерст енд янг в Україні». – 54 с. 13. HR-брендинг в украинских 

компаниях: цели и результаты [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

http://biz.liga.net/karera/all/novosti/2037412-hr-brending-v-ukrainskikh-kompaniyakh-tseli-

i-rezultaty.htm 14. Социальная ответственность: кадры решают всё. Часть 1. – С. 9. –  

Главный аналитический медиа портал о корпоративной социальной ответсвенности 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.csr-

review.net/sotsialnaya-otvetstvennost-kadryi-reshayut-vse 

 

 
Рецензент: к.е.н., доцент Кухар О. В. (Луганський національний аграрний  

університет) 

 


