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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЯК ДЖЕРЕЛО СТРАТЕГІЧНОЇ ПЕРЕВАГИ

АНОТАЦІЯ. У роботі досліджено залежність між розвитком корпо-
ративної соціальної відповідальності (КСВ) та задоволенням інте-
ресів власників бізнесу. Доведено, що зростання цінності бізнесу в
стратегічній перспективі забезпечується в тому числі і за рахунок
реалізації ініціатив із розвитку КСВ.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A SOURCE
OF STRATEGIC ADVANTAGE

ABSTRACT. The paper presents the research of dependence
between initiatives in promoting corporate social responsibility and
meeting the needs of business owners. It is determined that the long
term growth of business value is provided in particular by the
implementation of CSR initiatives.

KEY WORDS: corporate social responsibility, economic value added,
enterprise.

Вступ. Поширення принципів корпоративної соціальної відпові-
дальності пов’язано із необхідністю вирішення численних суспіль-
них проблем, які не завжди прямим чином відносяться до підпри-
ємницької компетенції, але потребують залучення бізнесу для
узгодження інтересів різних зацікавлених сторін. У першу чергу, це
стосується вирішення соціальних питань забезпечення умов праці
та її змістовності, дотримання екологічних вимог виробництва, про-
зорості ведення бізнесу, етичних питань побудови взаємовідносин
підприємства із його стейкхолдерами. Незважаючи на важливість
посилення соціальної відповідальності, дотримання її принципів
потребує здійснення певних витрат і не завжди знаходить підтримку
у власників бізнесу. Тому емпіричні дослідження, спрямовані на ви-
явлення зв’язку між соціальними ініціативами у підприємницькій
сфері та ключовими індикаторами стратегічного розвитку підпри-
ємств відповідають нагальним потребам сучасності.

Постановка задачі. Метою дослідженнястало вивчення зале-
жності між заходами щодо розвитку корпоративної соціальної
відповідальності для задоволення інтересів покупців, персоналу,
постачальників і суспільства в цілому та економічною доданою
цінністю, зростання якої відповідає інтересам власників бізнесу і
становить стратегічний пріоритет його розвитку.

Результати. Одним із напрямів сучасного стратегічного управ-
ління є розвиток концепції корпоративної соціальної відповідаль-
ності (КСВ). Вагомим теоретичним підґрунтям інтеграції КСВ у
стратегічне управління стала розробка Е. Фріменом теорії зацікав-
лених сторін («стейкхолдерів») на початку 80-х рр. ХХ ст. [1], а
також пізнііш дослідження М. Мезнера і Дж. Крісмана [2],
М. Портера і М. Крамера [3]. Важливим проблемним аспектом
розвитку як теорії такого інтегрованого стратегічного управління,
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так і практики його впровадження є той факт, що розширення цін-
нісної пропозиції для однієї групи стейкхолдерів можуть виклика-
ти закономірне зниження вигід для іншої, тому виникає об’єктивна
необхідність узгодження інтересів і пошуку компромісних рішень.
Саме це зумовило коло завдань проведеного дослідження, у межах
якого була висунута гіпотеза, що створення додаткової цінності
для власників бізнесу не входить у протиріччя із зростанням задо-
воленості інших стейкхолдерів за рахунок впровадження принци-
пів корпоративної соціальної відповідальності.

Ключовим напрямком для підтвердження цієї гіпотези стало
виявлення залежності між результативністю використання власно-
го капіталу та соціальними ініціативами вітчизняних підприємств.
Слід зазначити, що у світовій практиці питання визначення при-
вабливості інвестування власного капіталу у розвиток корпорати-
вної соціальної стабільності вирішується за допомогою розрахунку
відповідних індексів: Індексу стійких компаній Доу-Джонса (Dow
Jones Sustainability Indexes, DJSI) або серії індексів FTSE4 Good
Index Series. DJSI був введений у 1999 р. і став першим глобаль-
ним індексом, що охоплює компанії, які є лідерами стабільності у
відповідних секторах економіки (автомобілебудування, фінансова
сфера, промисловість і сервіс, будівельні матеріали та ін.) [4]. Ви-
користання DJSI, з одного боку, надає можливість інвесторам і
менеджерам кваліфіковано враховувати соціально-екологічні па-
раметри під час прийняття ними рішень на фондовому ринку, а з
іншого — дозволяє сформувати спеціальну структуру для поши-
рення кращої практики управління соціальним розвитком.

Основною метою серії глобальних індексів FTSE4 Good Index
Series [5], які Британська фондова біржа розробила для компаній,
що демонструють потужні соціальні, екологічні та управлінські
практики, є відстеження динаміки зміни капіталізації цих компа-
ній і стимулювання інвестицій у їх розвиток.

Перевагою міжнародних індексів є використання об’єктив-
ного підґрунтя для оцінки екологічних, етичних і соціальних ас-
пектів діяльності підприємств і формування на цій основі їх рей-
тингів. На жаль, вітчизняні підприємства не входять до глобаль-
них індексів соціальної відповідальності, тому застосування
індексного методу стає неможливим в українських реаліях.

З метою організації та проведення емпіричного дослідження
залежності між розвитком корпоративної соціальної відповідаль-
ності та задоволенням інтересів власників бізнесу в роботі викори-
стано показник економічної доданої цінності (Economic Value
Added, EVA), яка певною мірою відображає фінансові інтереси
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власників і має стратегічну спрямованість. Для верифікації поло-
жень про здатність соціально відповідальних підприємств задово-
льняти фінансові інтереси власників проаналізовані дані по 92 го-
сподарюючим суб’єктам реального сектора економіки України та
сформована вибіркова сукупність із 20 промислових підприємств,
які поділені на 2 групи: група 1 складається із 10 підприємств, які
входять до рейтингу «ТОП-500 найбільших компаній Центральної
та Східної Європи»; група 2 складається із 10 підприємств, які
представлені в рейтингу соціально відповідальних компаній
України, що приєдналися до Глобального договору ООН.

Результати розрахунків EVA за 2012—2014 рр. дозволили ви-
значити, що її значення за виділеними групами підприємств вибір-
кової сукупності в цілому позитивні. При цьому, соціально відпо-
відальні підприємства-учасники Глобального договору ООН змог-
ли не тільки забезпечити створення EVA для власників, але й одно-
часно успішно реалізувати соціальні ініціативи щодо прозорості та
етичності бізнесу, відповідальних закупівель, захисту довкілля та
впровадження систем еко-менеджменту, застосування принципів
якості, турботи про персональний розвиток і дозвілля співробітни-
ків, турботи про людей з особливими потребами, працевлаштуван-
ня молоді, збереження культурної спадщини, допомоги школам і
місцевим громадам, впровадження освітніх програм тощо.

Структурна характеристика досліджуваних підприємств зале-
жно від абсолютних значень економічної доданої цінності дозво-
лила визначити, що переважно негативне значення показника ха-
рактерно більшою мірою для групи підприємств рейтингу «ТОП-
500». У цілому негативне значення EVA в контексті проведеного
дослідження означає, що в досліджуваному періоді такі підпри-
ємства не забезпечили власникам норму інвестицій на вкладений
капітал, а прийняті рішення працювали не на створення, а на
руйнування цінності в стратегічній перспективі. Частка підпри-
ємств, що публікують корпоративну соціальну звітність, з пози-
тивною величиною економічної доданої цінності становила 50—
70 %, що, безумовно, свідчить тут не тільки про зростання цінно-
сті власного капіталу, але і про правильний стратегічний вектор
реалізованих програм у межах заходів з підвищення корпоратив-
ної соціальної відповідальності.

Висновки. Таким чином, проведене дослідження підтвердило
наявність позитивного взаємозв’язку між корпоративною соціа-
льною відповідальністю, розвиток якої відповідає інтересам пра-
цівників, постачальників, клієнтів, різноманітних суспільних
груп, і задоволенням фінансових інтересів власників вітчизняних
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підприємств за показником економічної доданої цінності. Отже,
впровадження ініціатив із поширення принципів КСВ на підпри-
ємствах сприяє досягненню стратегічних переваг як у фінансовій,
так і в репутаційній і соціальній сферах.
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