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1. ВСТУП 
 
 Для побудови ефективної ринкової економіки та демократичного суспільства Україні 
необхідно створити платформу для діалогу між Урядом, бізнесом та громадянським 
суспільством. Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) є одним із ключових факторів для 
побудови такого діалогу. Ступінь розвитку СВБ відображає рівень партнерства між 
компаніями, урядовими структурами та головними дійовими особами громадянського 
суспільства по вирішенню соціальних проблем та прискоренню розвитку суспільства. 
 
Світова Економічна Рада з питань стабільного розвитку визначила СВБ як „...постійно діючу 
вимогу до бізнесу діяти в рамках етичних норм та забезпечувати економічне зростання, в 
тому числі шляхом покращення стандартів життя працівників та їх сімей тією самою мірою, 
що і покращення життєвих стандартів для жителів свого регіону, та суспільства в цілому”. 
 
У даному звіті проаналізовано як СВБ розуміється та втілюється у практику українським 
бізнесом; як  менеджери оцінюють  стимули та найбільші перешкоди при впровадженні 
програм з СВБ. Однією з цілей цього звіту є створення платформи для діалогу про СВБ 
серед політиків, підприємців та інститутів громадянського суспільства з метою якісного 
впливу на розвиток нових підходів, що мають сприяти поширенню міжнародного досвіду 
застосування СВБ-програм  українськими компаніями. 
  
З-поміж попередніх  емпіричних  досліджень СВБ в Україні варто виділити чотири 
наступних. Перше було здійснено Благодійним Фондом „Інтелектуальна перспектива” на 
прохання представництва UNICEF в Україні в 2002 році з метою вивчення благодійної 
діяльності українських компаній у восьми регіонах. Друге було проведено Асоціацією 
Менеджерів Росії у листопаді 2002 року у рамках міжнародного дослідження відношення 
до СВБ у Росії, Угорщині, Чеській республіці, Польщі та Україні. Третє дослідження 
проводилось Консорціумом  із удосконалення менеджмент-освіти в Україні  в співпраці з 
Українським жіночим фондом та Центром інновацій та розвитку в липні 2004 року. Це 
дослідження мало на меті вивчення благодійної діяльності українських компаній. І, нарешті, 
дослідницька робота, що проводилась Карпатською фундацією в Україні, була спрямована 
на вивчення стимулів та перешкод у діяльності по впровадженню програм СВБ. 
 
У даному дослідженні  використано  позитивні методологічні підходи та дослідницькі ідеї, 
попередніх робіт.  В той же час, для нього притаманний глибший рівень вивчення 
проблеми щодо розуміння та здійснення українськими підприємствами СВБ заходів. Так, 
вперше було здійснено оцінку впровадження внутрішніх та зовнішніх форм СВБ 
українськими компаніями, яке було зроблено на базі прийнятих у світі принципів СВБ. Це 
дослідження дозволило змістити акценти в аналізі СВБ з традиційної прив’язки до 
благодійності на вивчення внутрішніх соціальних програм компаній та програм з СВБ, які 
проводяться по відношенню до споживачів та бізнес–партнерів. Також у звіті 
проаналізовано обмеження та стимули щодо діяльності по застосуванню СВБ в Україні, що 
проявляються в залежності від розмірів підприємств, секторів економіки та регіонів. 
Вперше сільське господарство, як сектор економіки, було включено до дослідження СВБ в 
Україні. Спеціальний дизайн вибірки дозволив зробити статистично значимі висновки для 
малих груп підприємств. Усіма вищенаведеними особливостями даного дослідження 
забезпечується створення широкої картини бачення проблеми, оцінки потенційних 
ресурсів для подальшого сприяння розвитку програм з СВБ. 
 
Дослідження СВБ та підготовку даного звіту було проведено за ініціативи системи 
Організації Об’єднаних Націй в Україні з метою представлення результатів прикладних 
досліджень останніх тенденцій розвитку СВБ та застосування їх як основи для 
популяризації концепції СВБ в українському бізнес середовищі. 
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Висловлення подяки: 
 
Звіт базується на результатах опитування 1221 української компанії, яке проведене 
Українською маркетинговою групою для Офісу координатора системи ООН в Україні. 
 
Цей звіт було підготовлено Аналітично – дорадчим Центром Блакитної Стрічки ПРООН в 
Україні: Іриною Акімовою, Анною Марцінків та Оленою Осінкіною. Редакцію звіту здійснено 
Іриною Акімовою. Автори висловлюють подяку всім працівникам зазначеного Центру та 
Офісу координатора системи  ООН за підтримку. 
 
Фінансову підтримку здійснювали Офіс координатора системи ООН, ПРООН в Україні, 
ЮНІСЕФ в Україні, UMC, Фонд Євразія в Україні, System Capital Management, Мережа 
громадянської дії в Україні (UCAN), та Gestalt Consulting, яким висловлюється щира подяка. 
 
 
2. Методологія проведення обстеження та побудова вибірки 
 
Цей звіт представляє результати опитування 1221 керівника найвищої ланки українських 
компаній, яке проводилося в жовтні 2005 року у шести найбільш індустріальних містах та 
відповідних областях України (а саме Києві, Харкові, Львові, Дніпропетровську, Донецьку та 
Одесі) методом особистого інтерв’ю. Цьому дослідженню передував претест, у якому було 
проведено 10 глибинних інтерв’ю, що допомогло зробити необхідні коригування 
методології дослідження.  
 
Щоб отримати достовірні статистичні оцінки основних показників, що характеризують 
виконання програм з СВБ підприємствами різних форм власності, розмірів, секторів 
економіки, було віддано перевагу квотній вибірці перед випадковою1. Тому малочисельні 
групи підприємств (наприклад, дуже великі фірми, представники банківського сектору) у 
квотній вибірці були представлені кількістю, яка у кілька разів переважає їх кількість у 
генеральній сукупності (див. Таблицю 2.1.). Вибірка була квотована за наступними 
критеріями: 
 
1. Міста (або області при опитуванні підприємств АПК) – 6 міст (областей). 
2. Секторальний (галузевий) аспект – 10 секторів економіки. 
3. Розмір підприємств – 3 групи за розмірами, включаючи малі, середні та великі компанії. 
 
Розподіл підприємств за регіонами та секторам економіки відображає розподіл 
підприємств в 2004 році, згідно статистики за відповідний період.  В межах кожного сектора 
економіки вся кількість підприємств була поділена на три рівні групи за розмірами: великі, 
середні і малі. За формою власності була визначена квота: 92% приватних компаній та 8% 
державних. Параметри вибірки представлені в таблиці 2.1. 

                                                 
1 Наприклад, у випадкову вибірку потрапило б лише 10 банків та фінансових установ (за статистикою 2004 
року). Дані отримані від цих 10 компаній мали б похибку вибірки 30,9%. Тому випадкова вибірка не дає 
можливості робити статистично значимі висновки для таких малочисельних груп (галузей економіки). 
Використовуючи квотну вибірку у даному дослідженні ми опитали 100 банків та фінансових установ, що 
дозволило аналіз з похибкою 9,8%.  

 3



Таблиця 2.1. Параметри вибірки 
 

Сектор економіки Відсоток 
Сільське господарство 8.1 
 Виробництво товарів народного споживання 12.3 
Промислове виробництво товарів 
промислового призначення 

8.8 

Будівництво 8.5 

Фінансові та банківські послуги  8.6 

Торгівля 17.3 

Транспорт 7.6 

Зв‘язок 7.7 
Побутові та комунальні послуги 12.0 
Інші послуги (ЗМІ, консалтинг, туризм, 
ресторанний, готельний бізнес  юридичні 
послуги та інші) 

9.0 
 

Регіон  
Київ 21.5 
Львів 14.5 
Дніпропетровськ 13.3 
Донецьк 19.7 
Одеса 15.0 
Харків 16.0 

Тип власності  
Державна 9.3 
Приватна, один власник  36.4 
Приватна, декілька власників 28.9 
Акціонерні товариства 25.5 

Розмір підприємства  
До 50 осіб 37.0 
Від 50 до 250 осіб 33.3 
Від 251 до 500 осіб 20.1 
Більш як 500 осіб 9.7 

 
Відбір підприємств для дослідження та ідентифікація респондентів 
 
За квотним завданням підприємства відбирались випадковим чином з переліку компаній у 
Жовтих Сторінках. 
 
З метою визначення найкомпетентніших респондентів до опитувальників додавався 
спеціальний перелік посад (вища ланка управління або керівники відповідних 
департаментів). Від потенційного респондента вимагалось щоб він володів  інформацією  
хоча б на 70% щодо кожного з наступних напрямків: Стосунки компанії з громадськістю; 
Екологічні аспекти діяльності підприємства; Внутрішня політика та відносини з 
працівниками компанії; Політика компанії та відносини з клієнтами або партнерами по 
бізнесу.  
 
Відсоток відповідей (response rate) 
 
Відсоток відповідей (response rate) становить 46%, тобто із 2654 компаній, з якими 
контактували щодо опитування, відповіді (повне інтерв’ю) отримали від 1221. Такий 
відсоток відповідей вважається прийнятним для досліджень у сфері бізнесу. 
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Критерії вибірки 
 
а) Регіони 
 
Шість найбільш економічно розвинутих регіонів України (Київ, Харків, Львів, 
Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса) були відібрані для участі в дослідженні. Ці шість регіонів  
є так званою „Індустріальною Україною”, так як розташовані у них підприємства 
представляють 51% усіх українських підприємств, які виробляють близько двох третин ВВП. 
Оскільки СВБ є новим феноменом для українського бізнес – середовища, то вважалося , що 
практика застосування програм СВБ буде краще представлена у більш економічно 
розвинутих регіонах України. 
 
б) Сектори (галузі) економіки 
 
Були визначені наступні комплексні сектори  
 
1. Сільське господарство (безпосередньо сільське господарство, рибні, фермерські 
господарства, підприємства лісопромислового комплексу, зерносховища і т.д.). 
2. Виробництво товарів споживання (продукти харчування, текстиль, електроніка та техніка 
домашнього користування, виробництво автомобілів, меблів, побутової хімії та інших 
товарів). 
3. Промислове виробництво товарів промислового призначення (чорна металургія, 
видобуток корисних копалин, хімічна промисловість, вугільна та інша продукція, що не 
відноситься до товарів народного споживання). 
 4. Будівництво – будь яка діяльність, пов’язана із будівництвом або реконструкцією 
будівель (крім офісних та квартирних ремонтів, виробництва та реалізації будматеріалів). 
5. Фінансові послуги, банківська діяльність (банки, кредитні товариства, страхові компанії, 
ломбарди, переказ грошей та інші послуги). 
6. Торгівля, комерція (оптова та роздрібна торгівля, реалізація товарів, продаж автомобілів, 
іншої техніки та товарів, продаж квитків). 
7. Транспорт (транспортні компанії, автопарки, таксі, залізниця, транспортно –
експедиторські компанії, надання транспортних послуг). 
8. Зв’язок (телефонний, мобільний, пошта, Інтернет, спецзв’язок, інші). 
9. Побутові та комунальні послуги населенню (ремонт, хімчистки, майстерні, інші 
прибуткові підприємства, що надають послуги населенню, крім ЖЕКів). 
10. Інші послуги (ЗМІ, консультаційні, юридичні, маркетингові туристичні, платна освіта, 
платні медичні послуги, інші крім торгівлі). 
 
в) Розмір підприємства 
 
Групи за розмірами були встановлені на базі критерію кількості працівників. Так, малі 
підприємства були визначені як такі, де працює менше 50 працівників, середні – 50 -250 
працівників і великі – більше 250 осіб. У звіті іноді виділяють дві категорії великих 
підприємств: 251 -500 та більше 500 працівників з метою більш глибокого аналізу варіації в 
групах за розміром. 
 
Похибка вибірки та недоліки 
 
Недоліки цього дослідження пов’язані з дизайном вибірки. В першу чергу, дана вибірка 
охоплює тільки шість найбільш індустріальних міст/областей України і ми лише можемо 
робити припущення про ситуацію із впровадженням програм з СВБ в менш індустріально 
розвинутих регіонах країни. По - друге, квотна вибірка по своїй природі не є 
репрезентативною для генеральної сукупності (6 областей). Репрезентативні дані 
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отриманні після зважування. Репрезентативні зважені дані у деяких випадках обмежують 
можливості аналізу, тому що немає достатньої кількості по певних групах підприємств 
(напр. банківські послуги). Квоти у даній вибірці лише відображають квоти у генеральній 
сукупності, але не є  репрезентативними для них. Похибка вибірки для репрезентативних 
даних (6 міст/областей) 1221 респондентів  отримана після зважування показників і не 
перевищує 2.82%. Похибка вибірки не визначається для квотної вибірки, так як вона не є 
випадковою  вибіркою.  
 
Аналіз даних 
 
Аналіз даних в цьому звіті був зроблений на зважених даних. В опитувальнику ми мали 
багато питань з множинними відповідями (т.з. multiple response questions, тобто відповіді, 
які можуть передбачати підтримку більше ніж одного із запропонованих варіантів), тому 
загальна сума відсотків перевищує 100% для більшості статистичних розподілів цього звіту.  
 
 
3. Розуміння та ставлення українських компаній до СВБ 
 
3.1 Поінформованість про поняття «соціальна відповідальність бізнесу» 
 
Більшість опитаних українських компаній (78.1%) знають про соціальну відповідальність 
бізнесу (див. Графік 3.1.). Хоча вищезазначений рівень є відносно високим, зробити 
висновок, що це поняття широко відомо всім суб’єктам було б не вірно, оскільки кожне 
п'яте підприємство в Україні не інформовано про таку широко розповсюджену у світі 
практику. 
 
Графік 3.1. Поінформованість про поняття «соціальна відповідальність бізнесу», (% 
підприємств) 
 

 

78.1

21.9 

Так
Ні

 
Як показують результати дослідження, поінформованість про СВБ не залежить від розміру 
компанії. Майже однакова кількість великих, середніх і малих компаній відповіли 
позитивно на питання, чи чули вони про соціальну відповідальність бізнесу (відповідно 
79.2%, 78.5% і 78.1%). 
 
Поінформованість компаній про СВБ також не залежить від форми власності. З невеликою 
перевагою акціонерні компанії (91.5%) випереджають по цьому показнику державні (88%), 
приватні з декількома власниками (78.5%) та приватні з одним власником (74.8%).  
 
Найменша поінформованість про соціальну відповідальність бізнесу характерна для 
підприємств транспорту та тих, що надають побутові і комунальні послуги – 52.9% і 57.5% 
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відповідно. Найбільше інформовані про концепцію СВБ компанії фінансового сектора (94%), 
виробництва промислових товарів (84.5%) і торгівлі (83.2%) (див. Графік 3.2.). 
 
Графік 3.2. Галузевий розріз компаній, знайомих з концепцією СВБ (% підприємств) 
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 Фінансові та банківські послуги

           Виробництво промислових товарів
        Торгівля

   Інші (ЗМІ, консалтинг, готельний бізнес, ін.)
   Будівництво

Виробництво товарів народного споживання

       Зв’язок

     Сільське господарство
  Побутові та комунальні послуги

    Транспорт

 
Значні відмінності спостерігаються на регіональному рівні (див. Таблиця 3.1.). Якщо в Києві 
та області поінформованість про соціальну відповідальність продемонструвало 90.7% 
опитаних компаній, то у Львові та області тільки 62.9%, а в Донецьку й області – 61.5% 
компаній.  
 

Таблиця 3.1. Розподіл компаній, щодо інформованості про СВБ за регіонами (% 
підприємств) 

 

 
Київ та 

Київська 
область 

Львів та 
Львівська 

область 

Дніпропетров
ськ  та 

Дніпропетров
ська область 

Донецьк 
та 

Донецька 
область 

Одеса та 
Одеська 
область 

Харків та 
Харківсь

ка 
область 

Чули 
про 
поняття 
СВБ 

90.7 62.9 77.1 61.5 72.6 73.6 

 

Слід зазначити, що відсутність поінформованості про СВБ не означає, що компанія не 
проводить жодних заходів, пов'язаних з СВБ. Більш докладно питання щодо співвідношення 
рівня поінформованості та заходів, що проводяться, проаналізовано в четвертому розділі.  
 

3.2 Розуміння СВБ українськими компаніями 
 
Що розуміють українські компанії під соціальною відповідальністю бізнесу? Для відповіді на 
це питання респондентам було запропоновано на вибір п'ятнадцять тверджень про суть 
СВБ. Найбільша частина компаній відносить до СВБ впровадження соціальних програм 
поліпшення умов праці персоналу (65.5%), розвиток персоналу і його навчання (63.2%), 
благодійну допомогу громадськості (56%), етичне відношення до покупців (49.5%) (див. 
Таблицю 3.2.). 
 
Отримані дані не співпадають з існуючою думкою про те, що СВБ асоціюється в суспільстві 
насамперед з добрчинністю. Зміщення акцентів у бік внутрішніх соціальних програм 
компаній, спрямованих на працівників, можна віднести до специфіки розвитку СВБ в 
Україні. Як форму соціальної відповідальності бізнесу її визнали 786 підприємств із 1221 
опитаних. Одним з пояснень цього може служити сформована на даний момент в Україні 
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висока залежність ефективності роботи компаній від продуктивності праці працівників, та 
їх лояльності до своїх компаній. Не зважаючи на наявність безробіття в Україні, у 
підприємств залишається гострою потреба в кваліфікованій і професійній робочій силі. 
 
 
Таблиця 3.2. Складові поняття СВБ ( % підприємств) 
 

Форми СВБ % 

Впровадження соціальних програм поліпшення умов праці 
власного персоналу 65.5 

Навчання /розвиток персоналу     63.2 

Благодійна допомога 56.0 

Застосування в політиці компанії принципів етичного та 
відповідального становища до споживачів 49.5 

Участь в регіональних програмах розвитку 32.3 

Реалізація екологічних програм 29.8 

Політика дотримування прав акціонерів або/ інвесторів 20.8 

Відкрите подання інформації про діяльності компанії 18.7 

 
Біля третини опитаних компаній відносять до СВБ участь у регіональних програмах 
розвитку і здійснення екологічних проектів. Цікаво, що близько однієї п’ятої опитаних 
компаній розглядає відкрите надання інформації про діяльність компанії як прояв 
соціальної відповідальності бізнесу. При чому такої позиції найбільше притримуються 
великі компанії, серед них на цю форму СВБ вказали 21.8%. Проте, це досить низький 
показник, з огляду на те, що серед великих компаній значну частку представляють відкриті 
акціонерні товариства, для яких розкриття інформації є законодавчо визначеною умовою 
(щорічна публікація звітів) і тому, повинно бути нерозривно пов’язано з їх бізнес - 
практикою. 
 
Відповідальне ставлення до навколишнього середовища також не стало добре 
усвідомленою необхідністю в системі соціальної політики компаній. Менше третини всіх 
компаній (29.8%) назвали реалізацію екологічних проектів, як форму соціальної 
відповідальності. Побічно це свідчить про те, що у своїй більшості компанії не почувають 
себе соціально відповідальними за рішення екологічних проблем . 
 
Значна кількість компаній у Києві, Львові та Дніпропетровську розуміє соціальну 
відповідальність як поліпшення умов праці персоналу, впровадження для нього соціальних 
програм, розвиток працівників та застосування компанією принципів етичного та 
відповідального ставлення до споживачів (див. Таблицю 3.3.). Бізнес структури у Києві 
продемонстрували більш високу поінформованість про можливі форми соціальної 
відповідальності, ніж підприємства інших регіонів. Однак, у Дніпропетровську й області 
відзначається найвищий відсоток компаній (28.8%), що відносять розкриття інформації до 
форм відповідальності бізнесу перед суспільством. У цьому ж регіоні відзначається 
найбільша кількість компаній (38.9%), що вважають відповідальністю бізнесу участь у 
регіональних програмах розвитку. Крім того, можна зробити висновок, про те, що в даному 
регіоні в середовищі підприємств поширене уявлення про важливе значення участі бізнесу 
в соціально-економічному благополуччі регіону.  
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Таблиця 3.3. Складові поняття СВБ, розподіл за регіонами ( % підприємств) 
 

 

Київ та 
Київська 
область 

Львів та 
Львівськ
а 
область 

Дніпропет
ровськ та 
Дніпропет
ровська 
область 

Донецьк та 
Донецька 
область 

Одеса та 
Одеська 
область 

Харків та 
Харківсь
ка 
область 

Впровадження 
соціальних програм 
поліпшення умов праці 
для власного персоналу 

71.5 66.0 63.0 49.4 64.6 66.5 

Навчання /розвиток 
персоналу 76.3 62.8 63.4 40.6 49.1 54.9 

Благодійна допомога 65.6 57.2 46.2 57.8 45.4 37.9 
Застосування в політиці 
компанії принципів 
етичного та відповідального 
становища до споживачів 

60.6 47.8 44.3 25.4 46.6 49.1 

Участь в регіональних 
програмах розвитку 36.4 20.2 38.9 29.4 21.8 33.6 

Реалізація екологічних 
програм 32.3 36.8 43.2 16.6 17 25.0 

Політика дотримування 
прав акціонерів або/ 
інвесторів 

26.5 20.1 21.8 10.8 15.2 16.2 

Відкрите подання 
інформації про діяльності 
компанії 

23.1 21.7 28.8 5.2 8.5 13.3 

 
Немає значної розбіжності в уявленні про те, що є соціальною відповідальністю бізнесу, між 
підприємствами із різним типом власності (див. Таблицю 3.4.). Серед державних компаній 
відсоток тих, що віднесли розкриття інформації до соціальної відповідальності бізнесу, був 
найнижчий (15%) у порівнянні з підприємствами інших форм власності. Однак, значно 
більша кількість державних підприємств вважає, що впровадження екологічних програм – 
це відповідальне ставлення бізнесу. Цей рівень – 78.2% - істотно відрізняється від 
показника 33.0% - частки компаній, заснованих декількома власниками, 28.5% - 
акціонерних компаній і 25.4% - частки компаній з одним власником. Таку значну 
розбіжність можна пояснити тим, що турбота про навколишнє середовище в українському 
суспільстві лежить великою мірою на «плечах» держави. 
 

Таблиця 3.4. Складові поняття СВБ, розподіл за типом власності (% підприємств) 

 Державна 
Приватна., 
один 
власник 

Приватна,  
декілька 
власників 

Акціонерні 
товариства 

Впровадження соціальних 
програм поліпшення умов праці 
для власного персоналу 

76.9 62.7 71.4 59.2 

Навчання /розвиток персоналу 78.8 61.7 65.8 58.2 

Благодійна допомога 62.4 62.6 42.7 57.5 
Застосування в політиці компанії 
принципів етичного та 
відповідального становища до 
споживачів 

35.2 47.2 60.3 34.6 

Участь в регіональних програмах 
розвитку 59.1 29.4 32.5 39.1 

Реалізація екологічних програм 78.2 25.4 33.0 28.5 
Політика дотримування прав 
акціонерів або/ інвесторів 29.3 13.8 23.7 47.5 

Відкрите подання інформації про 
діяльності компанії 15 18.8 16.5 26.4 
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Великі компанії з чисельністю понад 500 чоловік набагато частіше, ніж малі і середні 
компанії, називають соціально відповідальними заходи щодо поліпшення умов праці 
працівників (83.7%  по відношенню до 65,6% та 63.5% відповідно, Таблиця 3.5.). 
 

Таблиця 3.5. Складові поняття СВБ, розподіл за розміром підприємства (% підприємств) 
 

 До 50 
чоловік

Від 50 до 
250 
чоловік 

Від 251 до 
500 
чоловік 

Більш 
ніж 500 
чоловік 

Впровадження соціальних програм 
поліпшення умов праці для власного 
персоналу 

65.6 63.5 60.6 83.7 

Навчання /розвиток персоналу 63.7 55.4 58.8 63.3 

Благодійна допомога 55.9 56.8 59.3 61.8 
Застосування в політиці компанії принципів 
етичного та відповідального становища до 
споживачів 

50.0 43 45.7 49.6 

Участь в регіональних програмах розвитку 31.8 37.2 41.8 64.0 

Реалізація екологічних програм 28.9 39.5 42.9 55.5 
Політика дотримування прав акціонерів або/ 
інвесторів 20.2 26.4 29.9 41.4 

Відкрите подання інформації про діяльності 
компанії 18.9 14.3 22.3 20.4 

 
 
 

3.3 Ставлення українських компаній до СВБ 
 
Чи повинен бізнес брати участь у рішенні соціальних і екологічних проблем, чи це 
винятково функція держави? Класична постановка проблеми соціальної відповідальності 
бізнесу, що з'ясовує відношення компаній до своєї участі в рішенні соціальних питань, 
показала, що українські компанії схильні більше покладати турботу про суспільство на 
державу. На питання чи згодні компанії з твердженням, що «рішення соціальних проблем – 
це функція державних структур, а бізнес повинен тільки забезпечувати власникам 
(акціонерам) одержання прибутку і платити податки державі» ствердно відповіло 48.8% 
компаній. З них абсолютно згодні 17.2% і скоріше згодні – 31.6%. Це вище, ніж відсоток не 
згодних з таким твердженням. Тільки 32.7% підприємств вважають, що бізнес повинен 
брати участь у рішенні соціальних і екологічних проблем суспільства (при цьому абсолютно 
переконані лише 11.8% компаній). З одного боку, це може бути відображенням 
невдоволення в суспільстві (зокрема, у бізнес середовищі) тим, що державні служби не 
виправдовують очікувань у вирішенні соціальних та екологічних проблем. З іншого боку, це 
може свідчити про те, що концепція соціальної відповідальності ще не одержала такого 
визнання і поширення в Україні, як у країнах з розвинутою ринковою економікою, а сама 
соціальна відповідальність компаній не стала їх переконаною і свідомою практикою. 
 
 

Найбільша кількість прихильників рішення проблем суспільства виключно державою 
знаходиться в Харкові, Львові і Дніпропетровську (див. Таблицю 3.6.). Абсолютно 
переконаних у тому, що бізнес повинен тільки справно платити податки і підвищувати 
доходи своїх власників – у Львові й області – 30.5%. Це вище, ніж у Києві на 15.8%. З таблиці 
3.6. видно, що ті, хто переконаний у цьому і ті, хто скоріше переконаний, чим не 
переконаний, разом складають для Львова і Львівської області – 50.1%. Для 
Дніпропетровська ці сукупні дані виглядають як 46.1%. А для Харкова ці цифри складають 
69.9% (див. Таблицю 3.6.). 
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Таблиця 3.6. Відношення до СВБ за  регіонами (% підприємств) 
 

Рішення соціальних проблем - це функція державних структур, а бізнес повинен 
тільки забезпечувати власникам (акціонерам) отримання прибутку та платить 
податки державі 

 Варіанти 
відповідей  

Київ та 
Київська 
область 

Львів та 
Львівськ
а область 

Дніпропет
ровськ та 
Дніпропет
ровська 
область 

Донецьк 
та 
Донецька 
область 

Одеса та 
Одеська 
область 

Харків та 
Харківсь
ка 
область 

Радше 
згоджуюсь 

27 19.6 19.2 44.1 46.2 46.0 

Цілком 
згоден 

14.7 30.5 26.9 7.3 5.1 23.9 

Невпевнений 21.8 20.1 15.1 15.7 11.7 17.9 

Радше не 
згоджуюсь 

27.8 17.8 17.2 17.9 17.8 9.6 

Цілком не 
згоджуюсь 

8.6 12.0 21.6 14.9 19.2 2.6 

 
Слід відмітити, що частка підприємств, які вважають, що бізнес повинен брати участь у 
рішенні соціальних і екологічних проблем суспільства, набагато вища серед компаній 
державної форми власності, порівняно  з приватними підприємствами (див. Таблицю 3.7.).  
 
Таблиця 3.7. Оцінка ролі бізнесу у вирішенні соціальних проблем  за формами власності (% 
підприємств) 
 

Рішення соціальних проблем -  це функція державних структур, а бізнес 
повинен тільки забезпечувати власникам (акціонерам) отримання прибутку 
та платить податки державі 

 

Державна 
Приватна, 
один 
власник 

Приватна, 
декілька 
власників 

Акціонерні 
товариства 

Всього 

Радше згоджуюсь 8.7 36.8 25.6 28.0 31.6 

Радше не згоджуюсь 4.2 21.1 23.8 16.2 20.9 

Цілком згоден 5.5 15.5 25.7 18.3 18.6 

Невпевнений 25.2 14.9 16.5 29.6 17.2 

Цілком не згоджуюсь 56.4 11.6 8.4 8 11.8 

 
Графік 3.3. Оцінка ролі бізнесу у вирішенні соціальних проблем, розподіл за розміром 
підприємства ( % підприємств) 
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Переконання в тому, що держава повинна сама вирішувати соціальні проблеми, однаково 
характерно як для крупних підприємств, так і для дрібних. На графіку 3.3 показане 
порівняно однакове відношення до поставленої проблеми підприємств різного розміру.  
 
 

Якою мірою необхідно, щоб кожна компанія брала участь у рішенні соціальних і 
екологічних проблем, тобто була соціально відповідальною? На думку 53.9% респондентів, 
кожна компанія повинна брати участь у цій діяльності (див. Таблиця 3.7.). Близько 42% 
компаній вважають, що ця діяльність лише для тих, хто хоче цим займатися. І тільки близько 
4.4% підприємств вважають, що компанії не повинні цим взагалі займатися.  
 
 

Це показує наскільки бізнес переймається станом вирішення соціальних проблем у 
суспільстві та наскільки він усвідомлює доцільність участі у їхньому вирішенні. Незважаючи 
на те, що 48.8% компаній вважають, що рішення суспільних проблем - це турбота тільки 
держави, тільки 4.4% підприємств висловлюють думку, що участь бізнесу у вирішенні 
соціальних програм не має сенсу. Можна припустити, що бізнес бажає, щоб держава 
відігравала більш значну роль в рішенні соціальних проблем, але оцінюючи реальну 
ситуацію в українській економіці і пов'язані з цим проблеми бюджетного фінансування, 
компанії розуміють неминучість своєї участі в подоланні перешкод соціального характеру 
на шляху розвитку суспільства. 
 
 

В усіх опитаних регіонах спостерігався значний розрив у кількості тих компаній, хто вважає, 
що СВБ – обов'язок кожного, і тих, хто сприймає СВБ як заняття, що не має сенсу. 
Найбільший розрив спостерігався в Києві – 58.4% і 3.3% відповідно. Найменший розрив – у 
Харкові - 38% і 3.5%. Немає суттєвих регіональних розбіжностей щодо співвідношення 
підприємств, що вважають СВБ обов'язком кожного, і тих, хто вважає, що робити це треба 
тільки за бажанням. Лише в Харківському регіоні кількість компаній, переконаних, що 
соціально відповідальною діяльністю повинні займатися тільки ті, хто бажає це робити, 
перевищила кількість компаній, що вважають, що це - обов'язок кожної компанії. 
 
 

Немає значної розбіжності в даних, що характеризують відповідь на вище поставлене 
питання, серед компаній різного розміру. Слід тільки зазначити, що серед великих 
підприємств із чисельністю вище 500 чоловік відсоток підприємств, переконаних у тому, що 
СВБ – обов'язок кожного, є вищим (73.7%) за середнє значення серед усіх опитаних (53.9%). 
Це пов'язано з тим, що концепція СВБ зайняла чільне місце в сегменті великих 
представників бізнесу.  
 
 

Підприємства державної форми власності у своїй більшості (90.6%) вважають, що соціально 
відповідальна діяльність повинна здійснюватися кожною компанією (дів. Таблицю 3.8.). Цей 
показник набагато вищий за частку приватних підприємств, що дотримуються аналогічної 
думки (52.3%). 
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Таблиця 3.8. Ставлення компаній до необхідності брати участь у вирішенні соціальних та 
екологічних проблем  за формами власності (% підприємств) 
 

 

 Державна Приватна, 
один власник 

Приватна, 
декілька 
власників 

Акціонерні 
товариства 

Всього 

Соціально відповідальну 
діяльність повинна 
здійснювати кожна 
компанія. 

90.6 52.3 50.2 62.1 53.9 

Соціально відповідальну 
діяльність повинні 
здійснювати ті компанії, що 
бажають цим займатися. 

8 43.8 43.4 36.1 41.7 

Вирішення соціальних та 
екологічних проблем 
бізнесом взагалі не має 
сенсу 

1.4 3.9 6.4 1.8 4.4 

Підсумки 
 

• Більшість опитаних українських компаній знають про соціальну відповідальність 
бізнесу. 

• Найбільша частина компаній відносить до СВБ впровадження соціальних програм 
поліпшення умов праці персоналу, розвиток персоналу і його навчання, благодійну 
допомогу громадськості, етичне відношення до покупців. Ці результати не 
співпадають з існуючою думкою про те, що СВБ асоціюється в суспільстві 
насамперед з добродійністю. У розвитку концепції СВБ в Україні простежується 
тенденція більше уваги приділяти внутрішнім соціальним програмам, спрямованим 
на працівників.  

•  Майже половина українських компаній вважає, що рішення соціальних проблем – 
це функція державних структур, а бізнес повинен тільки забезпечувати власникам 
(акціонерам) одержання прибутку і сплачувати податки державі. Це є 
відображенням незадоволення в суспільстві (зокрема, у бізнес середовищі) тим, як 
державні служби виконують свої обов‘язки щодо соціального розвитку. Також цей 
показник свідчить про те, що концепція соціальної відповідальності не одержала ще 
визнання і поширення в Україні.  

• Незважаючи на високі очікування щодо виконання державою своїх соціальних 
обов‘язків, бізнес у своїй більшості вважає необхідним вирішення соціальних 
проблем у суспільстві та усвідомлює доцільність своєї участі у цьому. 
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4. Практика корпоративної соціальної відповідальності в Україні  
 
4.1 Чи займаються українські компанії СВБ діяльністю? 
 
Три чверті компаній повідомили про здійснення СВБ заходів (ми назвемо їх „практиками”), а 
одна четверта відповідно про відсутність СВБ діяльності (ми назвемо їх „непрактиками”) 
(див. Графік 4.1.). 
 
 
Графік 4.1. Здійснення СВБ заходів (% компаній) 
 

24.2 

75.8

Так Ні 

 
 
Розмір підприємства є найкращим індикатором здійснення СВБ заходів компаніями: чим 
більше підприємство, тим вища вірогідність того, що компанія буде займатися СВБ (див. 
Графік 4.2.). Майже всі підприємства (98.3%) з більше ніж 500 працівників здійснюють 
заходи СВБ порівняно з 75.2% підприємств з менше ніж 50 працівників. Навпаки, лише 1.7% 
підприємств з більше ніж 500 працівників не здійснюють заходи СВБ порівняно з четвертою 
частиною малих підприємств (24.8%) , які належать до групи “непрактиків” .  
 
 
Графік 4.2. Здійснення СВБ заходів за розміром підприємства (% підприємств) 
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За секторами економіки найбільший відсоток “практиків” спостерігається в торгівлі (84.5%), 
сільському господарстві (83%), фінансових послугах (82%) (див. Графік 4.3.). Найнижча 
частка “практиків” спостерігається у будівництві та виробництві промислових товарів.  
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Графік 4.3. Здійснення СВБ заходів за галузями економіки (% підприємств) 
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Регіональні відмінності не проявили себе як значні: найбільше “практиків”  у Львові (82.2% 
підприємств) та Києві (78.3%). Дніпропетровськ знаходиться у кінці списку з 68.2% 
компаній, які здійснюють СВБ.  
 
“Практики”, в середньому, є на три роки старшими за “непрактиків” (середній вік становить 
9.7 та 7 років відповідно), що свідчить про те, що досвід сприяє залученню компаній до СВБ.  
 
Не залежно від відповіді («так» або «ні») на запитання “Чи здійснює ваша компанія заходи, 
що можна віднести до соціально-відповідальних?” (див. Графік 4.1.), практично всі компанії 
(99.7%, див. Таблицю 4.1.), повідомили про здійснення таких заходів при відповіді на 
подальші конкретні запитання по окремих заходах СВБ. Це означає, що майже одна 
четверта підприємств здійснює СВБ заходи, не усвідомлюючи цього. Це саме стосується 
компаній, які продемонстрували брак знань про СВБ концепцію (див. частину 3), але в 
реальності, також здійснюють заходи СВБ. Це означає, що справжній рівень розуміння 
концепції СВБ в Україні є далеко не таким високим, як підприємства це декларують.  
 
Для оцінки інтенсивності запровадження СВБ заходів ми визначили загальний індекс СВБ 
заходів, що є сумою чотирьох індексів ( кожний з яких в свою чергу був отриманий шляхом 
врахування заходів компаній по всім напрямам діяльності з СВБ), а саме: індексу СВБ 
заходів для місцевих громад, індексу СВБ для працівників компаній, індексу СВБ щодо 
навколишнього середовища та індексу СВБ щодо покупців та партнерів по бізнесу. 
Дескриптивна статистика усіх індексів показана в таблиці 4.1. Значення загального індексу 
коливаються між 1 та 27, а середнє значення дорівнює 7.5, демонструючи, що інтенсивність 
СВБ діяльності, у середньому, в компаніях не дуже висока. 
 
Таблиця 4.1. Дескриптивні характеристики загального індексу СВБ та індексів окремих 
заходів та відсоток підприємств, які здійснюють заходи по напрямам, на основі яких 
вираховувався  кожний індекс 
 

 Середня Мінімум Максимум N % підприємств 

Загальний індекс СВБ  7.5 1 27 1196 99.7 
Індекс СВБ заходів по 
відповідальності перед 
громадськістю 

2.0 1 8 800 66.7 

Індекс СВБ заходів для 
власних працівників 

4.3 1 11 1170 97.5 

Індекс СВБ заходів щодо 
довкілля 

1.3 1 4 619 51.6 

Індекс СВБ заходів щодо 
покупців та бізнес-партнерів 

1.5 1 4 1084 90.3 
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Цікаво, що різниця між середнім значенням загального індексу СВБ заходів між групою 
«практиків» (тими, щодо декларує практикування СВБ заходів) та «непрактиків» (тими, хто 
декларує, що не займається СВБ діяльністю) складає менш, ніж 2 рази (8.38 та 4.74 
відповідно). 
 
 
 Як часто українські компанії здійснюють різні соціально відповідальні заходи? Виявляється, 
що майже 78% компаній роблять це принаймні декілька разів на рік, у тому числі третина 
компаній здійснює соціально відповідальні заходи постійно, одна п’ята частина компаній 
(22.2%) - кілька разів на півроку, одна четверта частина (25.1%) - кілька разів на рік (див. 
Графік 4.4.). 
 
 
Графік 4.4. Частота здійснення соціально відповідальних заходів (% підприємств) 
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Розглянемо детально СВБ діяльність у чотирьох напрямах: відповідальність перед 
регіональною громадою (благодійна допомога), СВБ на робочому місці, СВБ щодо 
навколишнього середовища, СВБ по відношенню до споживачів та партнерів по бізнесу. 
 
 
4.2 Відповідальність перед регіональною громадою  
 

Більше половини компаній (66.7%) допомагають розвитку своїх територіальних громад , що  
в середньому, зводиться до 2 заходів на одну компанію (Таблиця 4.1.). Серед тих компаній, 
що зараз допомагають територіальним громадам, найбільша частка робить це шляхом 
благоустрою території (56.8%), створення робочих місць (33.3%), та допомоги місцевій владі 
у рішенні різноманітних соціальних проблем (28%). Найменш популярною формою 
допомоги є створення робочих місць для інвалідів (14.6%) та підтримка малого бізнесу 
(4.6%) (див. Графік 4.5.). Досить невеликою залишається допомога у здійсненні екологічних 
проектів та сприянню розвитку культури та спорту (18.5% та 17.1% відповідно). Незначна 
кількість компаній (менш ніж відсоток ) вказали інші види СВБ заходів для громади, які не 
увійшли в базовий опитувальник. 
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Графік 4.5. СВБ заходи для місцевих громад (% підприємств) 
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Спостерігаються значні відмінності в участі компаній різного розміру в розвитку своїх 
регіонів. Великі компанії у двічі, а подекуди у тричі більше займаються розвитком своїх 
регіонів, порівняно з малими компаніями (див. Графік 4.6.). Це і не дивно, оскільки великі 
компанії мають більше можливостей для цього у фінансовому плані. В середньому, великі 
підприємства здійснюють 3.3 заходи, порівняно з 2.5 для середніх та 1.9 для малих. 
 

Графік 4.6. СВБ заходи підприємств різного розміру для місцевих громад (% підприємств) 
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У галузевому розрізі, найбільша частка компаній, що допомагають територіальній громаді, 
спостерігається у сільському господарстві (81.8%). Найменш активними виявилися 
транспортні компанії, 55.4% яких не допомагають своїм регіонам. Підприємства сільського 
господарства найчастіше фінансують місцеву владу (47.9%), шефствують над дитячими 
будинками та школами (31.4%), надають робочі місця інвалідам (31.3%), спонсорують 
спортивні та культурні заходи (35.1%), та сприяють екологічним проектам (38.7%). 
Виробники споживчих товарів найчастіше беруть участь у благоустрої території (88.5% 
підприємств) та шефствують над дитячими будинками та школами (46.6%). Представники 
фінансових послуг та банківської справи є найактивнішими у створенні робочих місць 
(54.9%) та підтримці малого бізнесу (35.4%).  
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Найвища середня кількість заходів спостерігається в сільському господарстві (2.7) та 
виробництві споживчих товарів (2.6), найменше у виробництві промислових товарів (1.5) 
(див. Таблиця 4.2.).  
 
Таблиця 4.2. Середні значення індексу СВБ заходів для місцевих громад за галузях 
економіки (% підприємств) 
 

Галузі економіки Середня 
Виробництво сільськогосподарське 2.7 
Виробництво споживчих товарів 2.6 
Побутові та комунальні послуги 2.3 
Транспорт 2.0 
Інші послуги (ЗМІ, консалтингові, юридичні послуги, 
туризм, ресторанний, готельний бізнес та ін.) 

2.0 

Будівництво 1.9 
Торгівля, комерція 1.9 
Зв'язок 1.8 
Фінансові послуги, банківська діяльність 1.8 
Промислове виробництво товарів промислового 
призначення 

1.5 

 
У регіональному розрізі, найбільша активність компаній у допомозі територіальній громаді 
зафіксована у Донецьку (76.5%), а найнижча активність у Харкові, де 60.5% підприємств не 
беруть участі у реалізації регіональних проектів (Таблиця 4.3.). Так, у благоустрою території 
лідирує Одеса (72.6%), програмах створення робочих місць - Київ (40.8%) та Харків (41.4%), у 
кооперації з місцевою владою у вирішенні соціальних програм - Донецьк (39.4%) та 
Дніпропетровськ (38%); у спонсорстві спортивних та культурних заходів - Львів (30.2%); у 
шефстві над дитбудинками - Одеса (39.2%). Найбільше заходів на одному підприємстві 
здійснюють в Києві (2.1) та Одесі (2.1), найменше у Львові (1.5). 
 
 Таблиця 4.3. СВБ заходи для місцевих громад по регіонах (% підприємств) 
 

 

Київ та 
Київська 
область 

Львів та 
Львівська 
область 

Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська 
область 

Донецьк та 
Донецька 
область 

Одеса 
та 
Одеська 
область 

Харків та 
Харківська 
область 

Фінансова допомога 
місцевій владі 

31.3 9.9 38.0 39.4 10.5 14.4 

Створення робочих 
місць 

40.8 13.7 26.2 30.9 26.5 41.4 

Робочі 
 місця для інвалідів 

13.1 5.3 28.5 10.1 18.9 17.0 

Сприяння 
екологічним 
проектам 

17.5 14.4 23.9 20.4 10.0 28.3 

Спонсорство 
спортивних та 
культурних заходів 

14.5 30.2 16.6 12.3 20.9 20.7 

Благоустрій території 58.2 65.2 36.8 56.1 72.6 52.4 
Шефство  
над дитбудинком 

28.7 2.8 15.3 6.1 39.2 7.3 

Підтримка малого 
бізнесу 

4.6 5.6 5.4 0.8 2.3 12.5 

Середня кількість 
заходів 

2.1 1.5 1.9 1.8 2.1 1.9 
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Спостерігаються відмінності й між підприємствами різних типів власності. Найбільше це 
стосується фінансової допомоги місцевим органам у здійсненні соціальних програм, у якій 
державні підприємства задіяні принаймні у двічі більше за підприємства інших форм 
власності (64.2%). 
 
 
4.3 Благодійна допомога  
 
За останні три роки благодійну допомогу надавали 60.3% загального числа компаній (див. 
Графік 4.7.). Найчастіше це великі підприємства (83.1%), хоча середні та малі підприємства 
також приймають участь у благодійній діяльності досить активно (відповідно 73.4% та 
59.1% підприємств). Найбільш активно займаються благодійністю у Львові (75.9%) та Одесі 
73.5%). Об’єми благодійної допомоги за останні три роки виросли для 37.9% компаній, не 
змінилися для 58.3% компаній, та зменшились для 3.7% компаній. Найбільше зросли об’єми 
благодійної допомоги на великих підприємствах (55.5%), дещо менше на середніх 
підприємствах (47.7%).  
 
Графік 4.7. Здійснення благодійної допомоги за останні три роки (% підприємств) 
 

60.3

39.7

Так Ні

 
 
Найважливішою сферою спрямування благодійної допомоги підприємства вважають 
допомогу дітям (21.5%), на другому місці охорона здоров’я (23.2%) на третьому допомога 
інвалідам, перестарілим, знедоленим. Наука та культура знаходяться у кінці списку (див. 
Таблицю 4.4.). 
 
Таблиця 4.4. Найважливіші сфери спрямування соціальної допомоги (% підприємств) 
 

 1 місце 2 місце 3 місце 
Допомога дітям 21.5 23 15.4 
Охорона здоров'я 19.9 23.2 20.1 
Допомога інвалідам, 
престарілим, знедоленим 

19.1 20 15 

Екологія 11.3 10.2 13.7 
Освіта 8.2 10.2 9.8 
Захист прав людини 7.2 4.6 8.2 
Духовність / релігія 5.6 2.2 4.8 
Культура, мистецтво 4.1 3.5 7.7 
Наука 3.1 3.2 5.5 
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4.4 СВБ заходи для працівників компаній 
 
97.5% компаній здійснюють в середньому по 4.3 заходи соціальної відповідальності щодо 
своїх працівників (див. Таблицю 4.1.). Серед тих, хто здійснює такі заходи, 81.2% компаній 
ніколи не затримують зарплату, 57.5% фірм регулярно підвищують зарплату та виплачують 
премії, 55.9% підприємств не звертають увагу при прийомі на роботу та кар’єрному рості на 
стать, вік, релігійні та політичні переконання, 55.1% компаній проводять та підтримують 
кар’єрне навчання робітників (див. Графік 4.8.). Менше половини компаній оплачують 
понад урочні години (43.2%), надають можливість гнучкого графіку роботи (42.4%), надають 
медичне страхування та оплачують частково або повністю оздоровлення своїх робітників 
(33%) . 
 
Графік 4.8. СВБ заходи щодо своїх працівників (% підприємств) 
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Як бачимо з графіка 4.9., значні відмінності щодо заходів по відношенню до своїх 
працівників спостерігаються за розміром підприємства. Великі підприємства набагато 
частіше за малі практикують всі СВБ заходи по відношенню до своїх працівників, крім таких 
як не затримання заробітної плати та безкоштовна кава та чай. Великі підприємства мають в 
середньому 5.4 заходи СВБ порівняно з середніми (4.4) та малими (4.2). 
 
Графік 4.9. СВБ заходи для власних працівників на підприємствах різного розміру (% 
підприємств) 
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У галузевому розрізі найбільше підвищує зарплату зв’язок (72.8%); підприємства у 
виробництві споживчих товарів найчастіше не затримують зарплату (88.4%), оплачують 
понад урочні години (55.5%) та надають безплатні чай та каву (59.3%); фінансові послуги 
найбільше за інші галузі надають систему кредитування (40%) та найбільше дбають про 
професійне навчання своїх працівників (68.9%); медичне страхування та оздоровлення 
найбільше підтримується сільським господарством (41.9%); найменше дискримінації при 
прийомі на роботу у фінансах (59.2%) та будівництві (58%). За середньою кількістю заходів 
щодо своїх працівників на першому місці фінанси та банківська справа (5.2), зв’язок (4.8) та 
інші послуги (4.7). Виробництво промислових товарів (3.5), сільське господарство (3.7) та 
будівництво (3.8) мають найменше СВБ заходів для своїх працівників (див. Таблицю 4.5.). 
  
Таблиця 4.5. Середні значення індексу СВБ заходів для працівників компанії на 
підприємствах різних галузей (% підприємств) 
 

Галузі економіки Середня 
Фінансові послуги, банківська 
діяльність 

5.2 

Зв'язок 4.8 
Інші послуги (ЗМІ, консалтингові, 
юридичні послуги, туризм, 
ресторанний, готельний бізнес та ін.) 

4.7 

Торгівля, комерція 4.3 
Побутові та комунальні послуги 4.3 
Виробництво споживчих товарів 4.1 
Транспорт 3.9 
Будівництво 3.8 
Виробництво сільськогосподарське 3.7 
Промислове виробництво товарів 
промислового призначення 

3.5 

 
Таблиця 4.6. СВБ заходи для працівників компанії по різних регіонах (% підприємств) 
 

 

Київ та 
Київська 
область 

Львів та 
Львівська 
область 

Дніпропетровськ 
та  Дніпропетро 
вська область 

Донецьк та 
Донецька 
область 

Одеса 
та 
Одеська 
область 

Харків та 
Харківська 
область 

Регулярно 
підвищуємо зарплату 

50.4 50.6 56.3 51.3 65.4 49.8 

Ніколи не затримуємо 
зарплату 

78.8 78.5 86.1 92.3 93.3 76.3 

Оплачуємо понад 
урочні години 

50.7 25.4 38.5 29.0 45.5 30.3 

Гнучкий графік 
роботи 

13.2 11.1 16.3 4.0 4.1 17.7 

Безкоштовний 
чай, кава 

53.0 23.2 50.5 38.5 42.7 26.7 

Система 
кредитування 

10.6 4.7 9.4 13.1 19.0 9.3 

Надаємо мед. 
страхування 

13.8 24.9 26.6 31.0 15.3 9.8 

Відсутність  
дискримінації 

52.1 41.8 56.0 30.8 62.1 51.4 

Підвищення 
кваліфікації 

48.6 58.1 55.2 26.2 32.1 59.8 

Додаткове фінансове 
заохочення 

20.3 14.9 22.5 21.8 15.0 14.2 

Середня кількість 
заходів 

4.5 3.7 4.6 3.9 4.5 3.8 
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В розрізі областей найчастіше своєчасно платять зарплату в Одесі (93.3%) та Донецьку 
(92.3%), найбільше підвищують зарплату в Одесі (65.4%), найбільше оплачують понад урочні 
години у Києві (50.7%), найбільше заохочують професійне навчання своїх працівників у 
Харкові (59.8%) та Дніпропетровську (55.2%) (див. Таблицю 4.6.). За середньою кількістю 
СВБ заходів щодо своїх робітників на першому місці Дніпропетровськ (4.6), далі Київ і Одеса 
- порівну (4.5). 
 
4.5 СВБ щодо навколишнього середовища 
 

Діяльність трохи більше половини підприємств (53.3%) регулюється напряму нормами  
екологічного законодавства (див. Графік 4.10.). Це переважно великі (79.8%) та середні 
(70.8%) підприємства порівняно з 51.8% малих. У галузевому розрізі це найбільше сільське 
господарство (78.8%) та виробництво промислових товарів (70.5%). У регіональному розрізі 
найбільше таких підприємств у Львівській області (67.6%), Дніпропетровській (59.3%) та 
Київській 58.8%.  
 

Графік 4.10. Компанії, діяльність яких регулюється екологічним законодавством (% 
підприємств) 
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Ті підприємства, діяльність яких регулюється екологічним законодавством поводяться 
більш відповідально до навколишнього середовища (перевага регуляторного підходу). 
Крім того, у ретроспективі (2002) лише 73.1% компаній поводилися відповідально до 
навколишнього середовища порівняно з 85.3% у 2005 (див. Таблицю 4.7.). Хоча цей 
показник демонструє деякий прогрес, він є суб’єктивним і тому може завищувати реальний 
рівень відповідальності до навколишнього середовища.  
 

Таблиця 4.7. Чи вважаєте ви свою компанію екологічно відповідальною у 2002 та 2005 
роках? (% підприємств) 
 

  

2005 
(всього) 

2005 (ті, які 
регулюються 
законодавством) 

2002 
всього 

2002 (ті, які регулюються 
законодавством) 

Так 85.3 91.0 73.1 82.8 
Важко 
сказати 

11.3 1.7 24.3 1.8 

Ні 3.4 7.3 2.6 7.5 
 

Значних відмінностей у відповідальній поведінці щодо навколишнього середовища між 
підприємствами різного розміру не спостерігається. Найбільш відповідальними вважають 
себе ті галузі, діяльність яких найменше регулюється екологічним законодавством - 
фінансові послуги (94.1%) та інші послуги (93.3%). Досить висока частка підприємств, які 
вважають себе екологічно відповідальними у сільському господарстві (88.9%) та у 
виробництві промислових товарів (77.5%). У регіональному вимірі, найчастіше екологічні 
заходи впроваджуються у Львові (94.7% підприємств) та Донецьку (91.6). 
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Серед компаній, діяльність яких регулюється екологічним законодавством, лише 19.7% 
прагнуть забезпечити показники кращі за нормативні, решта планують залишитися у межах 
існуючих нормативів (див. Графік 4.11.). Серед галузей економіки, сільське господарство 
більше за інші галузі прагне вийти на показники кращі за нормативні у захисті 
навколишнього середовища (33.8%). У регіональному розрізі, в Харкові (34.2% ) та 
Києві(30.3%) частіше, ніж в інших регіонах, підприємства прагнуть покращити свої 
екологічні показники.  
 

Графік 4.11. Завдання компанії в поточному році щодо досягнення екологічних нормативів 
(% компаній) 
  

Домогтися 
дотримання 
нормативів, 

30.4 

Підтримувати 
вже досягнуті 
нормативи, 48.6

Забезпечити 
досягнення 
показників 
кращих за 
нормативні, 

19.7 

 
 
52% компаній здійснюють екологічні соціально відповідальні заходи в середньому по 1.3 
заходи на компанію. Компанії, які здійснюють екологічні заходи, найбільше впроваджують 
енергозберігаючі технології 42.8% (не забуваймо про високу вартість енергоносіїв), 
утилізують відходи (40.5%), найменше здійснюють заходи по захисту різних природніх 
ресурсів 25.6% (Графік 4.12.). 
  
Графік 4.12. Здійснення СВБ заходів щодо навколишнього середовища (% підприємств) 

35.4 
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земельних та інших
 природних ресурсів

 
 
Великі підприємства здійснюють екологічні заходи частіше (див. Графік 4.13.), ніж середні та 
малі підприємств (в середньому по 2.1, 1.5 та 1.3 заходи відповідно). Зменшенням викидів у 
навколишнє середовище найбільше переймається транспортна галузь (81%) та 
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виробництво промислових товарів (58.1%). Впровадженням енергозберігаючих технологій 
найбільше має відношення до підприємств, що виробляють промислові товари (81.2%) та 
зв’язку (66.3%). Програми утилізації відходів найбільше характерні підприємствам, що 
надають побутові та комунальні послуги населенню (68.5%). Програмами щодо захисту 
природних ресурсів найбільше займаються у сільському господарстві (70.1%). Найбільше 
заходів на одне підприємство здійснюють у секторах  виробництво товарів промислового 
призначення (середня дорівнює 1.9), побутові та комунальні послуги населенню (1.6) та 
сільське господарство (1.6). 
 
Графік 4.13. Здійснення СВБ заходів щодо навколишнього середовища за розміром (% 
підприємств) 
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У регіональному розрізі у Донецьку найчастіше утилізують відходи (65.8%) та здійснюють 
програми щодо захисту природних ресурсів (49.4%), втіленням енергозберігаючих 
технологій найчастіше займаються у Львові (78%) та Харкові (74.1%). Найбільше заходів на 
одне підприємство здійснюється в Харкові та Одесі (1.6). 
 
У випадку, якщо продукт або виробничий процес має небажаний ефект для навколишнього 
середовища, який покищо не враховується чинним екологічним законодавством, лише 
62.3% компаній намагатимуться вкладати кошти для подолання такого ефекту. Частка таких 
компаній є найвищою в сільському господарстві (79.3%) та у виробництві споживчих 
товарів (78.2%). В регіональному вимірі найвища частка таких підприємств зареєстрована у 
Києві (72.2%) та Одесі (71%), найменша - у Харкові (34.4%) (Таблиця 4.8). 
 
Таблиця 4.8. Відсоток підприємств, що будуть вкладати кошти для подолання небажаного 
екологічного ефекту, який поки не враховується чинним законодавством, за регіонами (% 
підприємств) 
 

  

Київ та 
Київська 
область 

Львів та 
Львівська 
область 

Дніпропетровськ 
та Дніпропетро 
вська область 

Донецьк та 
Донецька 
область 

Одеса та 
Одеська 
область 

Харків та 
Харківська 
область 

Вкладуть 
кошти 

72.2  56.0 58.5 60.0 71.0 34.4 

 
 
4.6 СВБ по відношенню до споживачів, партнерів по бізнесу 
 
90.3% компаній здійснювали заходи соціальної відповідальності щодо клієнтів або 
партнерів по бізнесу протягом 2005 року (в середньому по 1.5 заходи на одне 
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підприємство) (див. Таблиця 4.1.). Дуже часто звертали увагу на питання соціальної 
відповідальності щодо клієнтів або партнерів по бізнесу 11.8%, часто - 32.6%, деколи – 
42.9% опитаних підприємств. Найбільш поширеною формою СВБ по відношенню до 
споживачів та партнерів є підтримка якості продукту (83.9% компаній), далі йдуть тренінги 
для персоналу з етичної поведінки (37.3%). (див. Графік 4.14.). 
 
Графік 4.14. СВБ заходи щодо покупців та партнерів по бізнесу (% підприємств) 
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Великі компанії більше за малі заявляють про відповідальність та піклування про покупців 
(31.2% проти 18.1%) та проводять тренінги для покупців та бізнес партнерів (16.6% проти 
7.8%). Крім того великі компанії здійснюють, в середньому, більше заходів на одну компанію 
(1.7) порівняно з малими та середніми фірмами (1.5). 
 
У галузевому розрізі найчастіше проводять тренінги для персоналу з етичних питань 
компанії в сфері фінансових послуг (53.8%) та торгівлі (51.5%). Найбільше піклуються про 
якість продукту виробники продуктів споживання (95%), компанії у сільському господарстві 
(94.9%) та будівництві (87%), а найменше цим турбуються у сфері фінансових послуг (39.9%). 
В середньому, на одне підприємство найбільше заходів здійснюється у торгівлі (1.6). Сектор 
не ? фінансових послуг, зв’язок, побутові та комунальні послуги населенню, сільське 
господарство та виробники споживчих товарів, в середньому, здійснюють по 1.5 СВБ 
заходу. 
 
Найбільше піклуються про якість продукту та етичну поведінку персоналу в Одесі (92.3% та 
49.8% відповідно), найменше в Харкові (62% та 50.4%). Найбільша середня кількість заходів 
на одне підприємство за регіонами у Львові (1.7), Одесі (1.6), та Києві (1.5). 
 
Підсумки 
 

• Не зважаючи на те, що майже одна четверта опитаних компаній вважає, що не 
займається СВБ діяльністю, на практиці майже всі компанії запроваджують ті чи інші 
СВБ заходи. Багато компаній проводять СВБ діяльність, не усвідомлюючи цього, що 
свідчить про те, що рівень розуміння СВБ не є таким високим, як декларується 
компаніями, і що СВБ заходи запроваджуються скоріше випадково, ніж як 
спланована стратегія. Інтенсивність СВБ діяльності, в середньому, не є високою.  

• Дві третини компаній допомагають у розвитку своїм територіальним громадам. 
Найпопулярнішими заходами є благоустрій території, створення робочих місць та 
фінансова допомога місцевій владі у рішенні різноманітних соціальних проблем. 

 25



Великі компанії вдвічі, подекуди у тричі більше займаються розвитком своїх регіонів 
порівняно з малими компаніями. 

• Майже всі компанії здійснюють заходи соціальної відповідальності щодо своїх 
працівників. Великі підприємства набагато частіше за малі практикують майже всі 
СВБ заходи по відношенню до своїх працівників. За середньою кількістю заходів 
щодо своїх працівників на першому місці фінанси та банківська справа, зв’язок та 
інші послуги. Найпопулярнішими заходами є своєчасна виплата зарплати, регулярне 
підвищення зарплати та виплата премій, відсутність при прийомі на роботу та 
кар’єрному рості дискримінації щодо статі, віку, релігійних та політичних 
переконань,  а також підвищення кваліфікації. 

• Половина компаній здійснюють екологічні соціально відповідальні заходи. 
Найчастіше це впровадження енергозберігаючих технологій та утилізація відходів. 
Екологічна відповідальність сприймається компаніями радше як дотримання 
екологічних стандартів, ніж намагання забезпечити показники кращі за нормативи. 
Великі підприємства здійснюють екологічні заходи значно частіше, ніж середні та 
малі підприємства. 

• Майже всі компанії здійснюють заходи соціальної відповідальності щодо клієнтів або 
партнерів по бізнесу. Найбільш поширеною формою СВБ по відношенню до 
споживачів та партнерів є підтримка якості продукту, далі йдуть тренінги для 
персоналу з етичнох поведінки. Великі компанії більше за малі заявляють про 
відповідальність та піклування щодо покупців та проводять тренінги для покупців та 
бізнес партнерів. 

 
 

5. Соціальна відповідальність бізнесу як стратегія компанії 
 
 5.1 Розробка соціальної стратегії  
 
Для того, щоб соціальна відповідальність була присутня в щоденній діяльності компанії й 
відповідно стала практикою бізнесу, необхідно мати соціально орієнтовану стратегію. У ході 
дослідження ми намагалися з'ясувати, наскільки заходи щодо соціальної відповідальності 
перенесені бізнесом  у площину менеджерської практики. Для цього компаніям було 
задане питання, чи мають вони стратегію соціальної діяльності компанії. 
 
За даними досліджень, стратегічні плани з СВБ заходами мають тільки 36.9% опитаних 
компаній. Це на 11.2% вище, ніж три роки тому (у 2002 році їх було 25.7%). Разом з тим, таке 
число є показником того, що у двох третинах українських компаній, що знаходяться в 
індустріально розвинутих регіонах, СВБ заходи не носять планомірний характер і не є 
частиною їх бізнес стратегій. Скромний приріст за три роки такої кількості компаній, що 
зводять свою СВБ діяльність у ранг бізнес стратегій, свідчить про досить повільне 
поширення цього явища в практиці менеджменту компаній. Це також говорить про те, що 
не зважаючи на перехід української економіки до ринкового типу і сприйняття українським 
бізнесом західних стандартів поведінки на ринку, концепція соціальної відповідальності не 
отримала інтенсивного поширення в Україні. 
 
Великі компанії, що мають чисельність працівників більш 500 чоловік, у значній своїй 
більшості мають стратегічні програми соціальних заходів (84.6%). Число таких компаній 
збільшилося на 15.1 % з 2002 по 2005 р. Можна припустити, що високо конкурентне 
середовище - це необхідність стратегічного планування, і задачі довгострокової 
стабільності є лише факторами, що вплинули на такий високий показник. 
 
Разом з тим, несподівано високий показник стратегічного планування СВБ 
продемонстрували невеликіі підприємства з чисельністю менше 50 чоловік. Більше третини 
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(35.6%) малих компаній ствердно відповіли на питання, чи мали вони стратегічні плани 
соціальних заходів на 2005 р. Практика стратегічного планування цих підприємств 
розширилася несуттєво у порівнянні з 2002 р. Збільшення числа компаній, що мали 
стратегічні соціальні програми відбулося лише на 11.3%. Незважаючи на це, дані по малих 
підприємствах у сукупності з даними по середнім фірмам (де 49.3% з усіх опитаних середніх 
компаній впроваджують стратегічні соціальні програми) у 2005 р. є досить важливими і 
свідчать про розповсюджену практику стратегічного соціального планування в середовищі 
малого і середнього бізнесу (див. Таблиця 5.1.). Цими даними спростовується упередження, 
що соціальна відповідальність – це прерогатива великого бізнесу.  
 
Таблиця 5.1. Наявність стратегічного плану СВБ заходів у компаній  за розміром. (% 
підприємств) 
 

2005 рік 2002 рік 

До 50 50 - 250 251 - 500 Більш ніж До 50 50 - 250 251 - 500 Більш ніж 
         
 
праців
ників 

 
працівни
ків 

 
працівни
ків 

 500 
працівників 

 
праців
ників 

 
працівни
ків 

 
працівни
ків 

 500 
працівників 

Компанія 
мала 
стратегічний 
план СВБ 
діяльності 

35.6 49.3 62.2 84.6 24.3 38.9 55.8 69.5 

 
У секторі державних підприємств 81.1% респондентів заявили, що їхні підприємства мають 
стратегічні програми СВБ заходів на 2005 р. (див. Таблицю 5.2.). Чим викликаний такий 
високий рівень розробки стратегічних програм СВБ заходів у державному секторі? По-
перше, це може бути пов'язано з історичними традиціями планування соціальних заходів, 
що залишилися із соціалістичних часів у державному секторі. Однак, ця обставина не може 
пояснити той факт, що зростання кількості державних підприємств, що впроваджують 
соціальні стратегії за період з 2002 по 2005 р. склав 14.6%. Це вище за середнє значення по 
вибірці. Іншим поясненням може бути прагнення держави перекласти частину зобов'язань 
з вирішення соціальних проблем на бізнес. Реалізувати це простіше на державних 
підприємствах, зобов'язавши останні планувати визначені види соціальних заходів. 
  
Таблиця 5.2. Наявність стратегічного плану СВБ заходів на підприємствах різної форми 
власності в 2002 і 2005 р. (% підприємств) 
 

 Державна 
Приватна, 
один 
власник 

Приватна, 
декілька 
власників 

Акціонерні 
товариства

Всього 

2005 81.1 33.4 28 68.2 36.9 

2002 66.5 20.4 21.1 55.3 25.7 

 
У галузевому розрізі значно виділяються за масштабами стратегічної соціальної діяльності 
підприємства фінансових послуг і банківського сектора. У 2005 році 65.6% відсотків 
підприємств цього сектора мали стратегічні соціальні програми, у порівнянні з 30.2% 
підприємств транспорту, 30.4% компаній у будівництві. У практиці міжнародного бізнесу 
фінансовий сектор завжди був провідником передових ідей. Протягом 2002-2005 р. у 
фінансовому секторі спостерігалося також стрімке зростання (на 26.2%) кількості 
підприємств, для яких соціальні програми стали стратегією. Аналогічна тенденція 
спостерігається серед підприємств торгівлі, серед яких частка тих, хто розробляє 
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стратегічні соціальні програми, подвоїлася (з 18% у 2002р. до 36.8% у 2005 р.). Це можна 
пояснити ростом споживчих вимог на українському ринку й у зв'язку з цим високою 
залежністю торгівельних і комерційних структур від лояльності споживача і сприйняття 
ним їхнього іміджу.  
 
У регіональному розрізі в якості СВБ-стратегів підприємства-лідери знаходяться в 
основному в Дніпропетровській області. Як у 2002 р., так і в 2005 серед опитаних 
підприємств цього регіону спостерігався найбільший відсоток тих , які  розробляли 
стратегії СВБ (33.8% і 49.8%). Помітно покращилась ситуація у Львові і Харкові. Якщо в 2002 
р. у цих регіонах 20.8% і 22.3% компаній відповідно зазначили, що розробляють соціальні 
стратегії, то в 2005 р. ці показники склали 38.2% і 43.2%  
 
5.2  Хто займається розробкою стратегічного плану СВБ заходів у компанії? 
 
 
Питання про те, хто в компанії займається розробкою заходів і програм по соціальній 
відповідальності дозволяє прояснити, наскільки соціальна відповідальність отримала 
організаційне оформлення. Переважна більшість компаній (75.5%) відповіли, що ці питання 
контролює безпосередньо директор. 23.5% компаній указали, що ці питання знаходяться у 
компетенції заступників директорів або менеджерів, що відповідають за різні бізнес-
напрямки. Лише деякі з опитаних підприємств вказали, що в них існують спеціально 
виділені для цього напрямку працівники (3.7%) або спеціально створені відділи соціальних 
програм (2.8%). 
 
Ця ситуація характерна для малих підприємств, де соціальні програми розробляють 
безпосередньо директори (76.7%). Це цілком виправдано у зв’язку із наявністю невеликої 
кількості персоналу в малих компаніях. У великих компаній частки тих, хто має в якості 
відповідального за розробку стратегічних соціальних програм представника вищого 
керівництва компанії (51.4%), і тих, де цим займаються начальники бізнес-напрямків 
(46.1%), приблизно однакові. 
 
Значний показник (17.8%) впровадження в структуру компаній відділів соціальної 
відповідальності спостерігався серед підприємств сільського господарства. На другому 
місці за цим показником – підприємства зв'язку (7.9%). Для всіх інших галузей цей показник 
не перевищує 2%. 
 
Серед регіонів слід виділити Дніпропетровську область, де 8.8% підприємств спеціально 
створили відділ для керування соціальними програмами. Друга після неї – Одеська область 
(3.6%). В Львові ця практика майже не проводиться –тільки 0.2% підприємств мають 
спеціальні СВБ відділи. 
 
Майже однаковим є кількість державних підприємств, що створили спеціальні відділи, і 
підприємств, де розробка соціальних програм здійснюється директором ( 45.7% і 44.7%). 
Компаніям акціонерного типу характерна розробка соціальних програм на рівні 
директорів компаній. Для них цей показник найвищий – 60.3 % серед усіх можливих 
організаційних форм розробки соціальних програм. У цих компаніях частіше практикується 
розробка соціального відповідального напрямку компаній у маркетингових і PR відділах. 
 
Очевидно, що формування окремих функціональних підрозділів стратегічного планування 
СВБ заходів поки що залишається справою майбутнього. 
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5.3 Соціальні бюджети компаній 
 
Складання бюджетів є складовою процесу розробки соціальних стратегій і може свідчити 
про те, наскільки регулярною і ґрунтовною є робота компаній в соціальному напрямку. У 
2005 році 27.4% опитаних компаній мають спеціальні бюджети для соціальних програм (у 
порівнянні з 18% у 2002 р.).  
 
Імовірність наявності спеціального соціального бюджету різко зростає з збільшенням 
розміру підприємства (див. Таблиця 5.3.) Частка фірм із спеціальним соціальним бюджетом 
серед великих підприємств у три рази вища, ніж серед малих підприємств (82.4% і 26.1% 
відповідно). 
 
Таблиця 5.3. Наявність спеціального бюджету соціальних програм на підприємствах різної 
величини в 2005 р. ( у % до опитаних підприємств) 
 

 До 50 
працівників

50 - 250 
працівників

251 - 500 
працівників

Більш ніж 
500 

працівників 

Мають 
бюджети 

26.1 38.9 55.2 82.4 

 
Те, що серед великих компаній (понад 500 чоловік) 84.6% підприємств розробляють 
соціальні стратегії, а 82.4% мають спеціальні бюджети, свідчить, що в секторі великого 
бізнесу соціальні заходи є повсякденною практикою. Саме великі компанії є лідерами 
соціальної відповідальності в Україні. Це лідерство визначається не сумами виділених 
благодійних засобів, а тим, що для цих компаній впровадження соціальних програм є 
однією з форм бізнес активності на ринку України. 
 
Компанії фінансового сектору зі  значною  перевагою над  представниками інших галузей 
демонструють виділення спеціальних бюджетів на соціальні програми. Для фінансового 
сектора доля таких компаній склала 52.8%. Серед підприємств інших галузей кількість 
компаній, що виділяють бюджети під соціальний розвиток, складає від 23% до 26%, крім 
підприємств транспорту, де найнижчий показник – 15.7%. Динаміка така, що в 2005 р. у всіх 
галузях більшість компаній мала соціальні бюджети, що не спостерігалось у 2002 р. 
 
Порівняння на регіональному рівні не демонструє особливої різниці у показниках. Варто 
зазначити, що в окремих регіонах ситуація із складанням соціальних бюджетів значно 
покращилася останнім часом. Наприклад, у Харкові в 2005 р. спеціальні соціальні бюджети 
мали 33.1% підприємств у порівнянні з 12.6% у 2002 р. 
 
Ріст витрат на соціальні заходи може служити індикатором росту соціальної активності 
компаній. Збільшення бюджетів соціальних програм за останні три роки спостерігалося на 
підприємствах усіх розмірів. 18.1% опитаних підприємств підтвердили цей факт (Таблиця 
5.4). Але найчастіше це зустрічалося серед великих компаній (46.1%). Для порівняння – 
тільки 17% малих підприємств чисельністю до 50 чоловік зазначили, що їхні бюджети, 
призначені для соціальних програм, збільшилися за останні три роки.  
 
Активне збільшення витрат на соціальні заходи за період 2002-2005 р. відзначається в 
банківському секторі і сфері фінансових послуг (41.8% компаній). Істотний ріст 
фінансування спостерігався серед виробників товарів народного споживання (29.4%) (див. 
Таблиця 5.5.). Більш помірний ріст продемонстрували торгівля (21.5%) і підприємства 
зв'язку (19.6%). 
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Таблиця 5.4. Зміни щодо обсягів складання бюджетів (статей в бюджетах) коштів, що 
виділяються на соціально–екологічні заходи за останні три роки ( % компаній) 
 

Розмір компаній 
Зміни в 
соціальних 
бюджетах 

До 50 працівників 50 - 250 
працівників

251 - 500 
працівників

Більш ніж 500 
працівників 

Не змінилися 44.2 37.3 34.9 33.1 

Зросли 17 29.8 37.5 46.1 
Важко 
відповісти 

32.4 28.6 21 15.9 

Зменшилися 3.4 3.3 4.3 4.8 

 
 
Таблиця 5.5. Ріст бюджету (статті в бюджеті) призначеного на соціальні заходи за останні 
три роки (% підприємств)  
 

 

Сільське 
госпо 

дарство 

Вироб 
ництво 
промис
лових 

товарів 

Будів 
ництво 

Бан 
ківські 

та 
фінан 

сові 
послуги

Торгів
ля 

Транс 
порт 

Зв’я 
зок 

Комуна 
льні та 

побутові 
послуги 

Інші 

Бюджети 
зросли 

29.4  17 16.5 41.8  21.5 12.4 19.6 15.3 11.2 

 
Найбільше підприємств, що збільшили відрахування на соціальні заходи за останні три 
роки, спостерігалося в Харкові (27.9%) і Києві (21.1%).  
 

У цілому, 50.3% компаній витрачають на соціальні програми не більш ніж 20% свого 
прибутку. У 2002 році 41.9% опитаних підприємств витрачали на соціальні програми до 20% 
прибутку. Помітного збільшення числа тих компаній, що витрачають більше 20% прибутку 
на соціальні заходи, не спостерігалося. Є випадки, коли компанії виділяють від 60 до 80% 
свого прибутку на соціальні програми. Такий відсоток компаній невеликий в Україні і 
складає 1.8% у 2005 р.  
 

5.4 Результативність соціальної діяльності компаній  
  

Як оцінюють менеджери компаній вплив реалізації ними СВБ заходів на суспільство і на 
саму компанію? Таблиця 5.6. демонструє оцінку компаніями результативності їхньої 
соціальної діяльності. 
 

Дві третини компаній (75.1%) відзначило, що проведена ними соціально відповідальна 
політика сприяла поліпшенню відношення працівників до компанії. Значною частиною 
підприємств (63.6%) визнається і загальний соціальний ефект – користь для суспільства. 
 

Більше половини компаній вважають, що соціальна діяльність може поліпшити бізнес 
показники.  
 

Позитивна оцінка результативності СВБ заходів частіше зустрічається серед великих 
підприємств. Так, наприклад, 69% великих підприємств переконано, що СВБ заходи 
стимулюють зростання економічних показників компанії. 94.2 % великих фірм відзначають 
позитивний вплив СВБ заходів на ставлення працівників до своєї компанії. Остання цифра 
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ще раз демонструє вже згадувану особливість розвитку соціальної відповідальності бізнесу 
в Україні – її спрямованість у русло внутрішніх соціальних програм 
 

Таблиця 5.6. Оцінка компаніями результативності СВБ (% підприємств) 
 

 

Користь для 
суспільства 

Поліпшення 
ставлення робітників 

Поліпшення 
економічних показників 

компанії 
Малі 63,0 74,3 54,6 

Середні 70,2 83,9 59,2 

Великі 78,0 86,2 66,7 
У т.ч. великі з чисельністю 
понад 500 чол. 

88,4% 94,2 69,1 

Усього підприємств 63.6 75.1 55 

 
Серед галузей тільки будівельні компанії вважають, що соціальні заходи не приносять 
дійсну користь суспільству. Таких підприємств 30.7% . Разом з тими, частка таких, хто не міг 
нічого сказати з цього запитання (33.9%), що в сумі з попередньою категорією складає 
63.6% всіх опитаних компаній. Зате більше половини компаній у будівництві (56.8%) 
переконані, що соціальні заходи поліпшують ставлення працівників до компанії. Досить 
високий відсоток фінансових компаній і банків (89.1%) відзначили як ефект соціальних 
програм - поліпшення ставлення їх працівників до компанії.  
 
У Києві й Одесі більшість підприємств відповіли, що соціальні програми поліпшують 
економічні показники (64% і 63.3% відповідно). Харківські підприємства відрізняє 
найвищий відсоток компаній, що відзначили поліпшення ставлення працівників як прояв 
ефекту соціальної діяльності. 
 
5.5 Чи відслідковували компанії цільове використання коштів одержувачами 
допомоги? 
 
Серед малих фірм кількість тих, хто не відслідковує використання коштів одержувачем, 
більше, ніж серед великих підприємств (47.4% і 25% відповідно). У цілому, згідно вибірки, 
47.1% компаній не цікавиться долею витрачених коштів, 17.3% підприємств проводить 
моніторинг тільки іноді, і лише 19.8% опитаних підприємств ведуть постійний моніторинг 
цільового використання коштів. 
 
Моніторинг результатів впровадження соціально економічних програм таке ж нечасте 
явище, як і моніторинг цільового використання коштів. 49.1% компаній не проводять 
моніторинг. Разові перевірки влаштовують 29.4% компаній. Лише 5.3% компаній мають 
систему показників, по яких вони оцінюють ефективність своєї соціальної політики. 
Наявність системи показників частіше зустрічається у великих підприємств (чисельність 
понад 500 чол.). Таких компаній всього 14.2%. Серед малих компаній (до 50 працівників) їх 
тільки 5.3%, серед компаній з чисельністю від 50 до 250 працівників – 4.5%, а серед 
компаній чисельністю від 250 до 500 працюючих, тільки 6.8% мають відпрацьовану систему 
управління і контролю своєї соціальної активності. 
 
Серед таких показників найчастіше використовуються прийняті нормативні показники 
(наприклад, виконання екологічних нормативів). Як індикатори також відзначалися 
показники власних програм мотивації персоналу, показники поліпшення взаємин із 
громадськістю і контрагентами, поліпшення атмосфери усередині колективу і досягнення 
стабільності бізнесу. 
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Наявність системи показників для контролю результатів соціальної політики компанії 
означає наявність у неї відпрацьованого механізму моніторингу соціальної стратегії і 
налагодженого менеджменту в цій області діяльності компанії. 
 
5.6 Звітність із соціальної відповідальності 
 
Практика звітності із соціальної відповідальності компаній, що дедалі більше поширюється 
в країнах із розвинутою ринковою економікою, поки не знайшла відображення в Україні. 
Про це свідчать дані опитування, відповідно до яких 74.1 % ніколи не робили звіту ні як 
самостійного документу, ні як частини загального звіту компанії. 
 
Цей середній показник для компаній досліджуваних регіонів України виглядає зовсім по-
іншому для великих компаній з чисельністю понад 500 чол. Серед них 78% компаній такі 
звіти робили, цим ще раз підтверджується висновок про те, що великий бізнес в Україні є 
провідником і піонером ідей і практик соціальної відповідальності. Якщо дивитися на 
форми власності, то більшість державних компаній складають звіти з соціальних і 
екологічних заходів. Таких компаній – 79.3%. Цей показник серед акціонерних компаній – 
55.0%. Для обох цих видів компаній характерно деякий тиск із боку суспільства і держави у 
відкритті своєї інформації і зрозуміло, що удосконалюючи і поглиблюючи свою практику 
звітності, вони вийшли на рівень соціальної звітності. 
 
Позитивним явищем є те, що у бізнес–середовищі почалась та успішно розвивається 
розробка соціальних стратегій, організаційне оформлення діяльності з соціальних 
напрямків та соціальної звітності. Ці найважливіші форми розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу починають все ширше впроваджуватися в бізнес практику 
українських компаній. При цьому вони поширюються від лідерів - найбільших компаній до 
малих і середніх компаній, що також відіграють значну роль у стабільності української 
економіки і розвитку суспільства. 
 
 
5.7  Розкриття компаніями своєї інформації 
 
Серед опитаних компаній тільки половина (49.7%) має затверджений компанією кодекс 
поведінки (місію, кодекс етичної поведінки та проголошені цінності). Ще 32.9% опитаних 
компаній планують їх мати. У цілому, це не є високим показником для бізнес структур, що 
працюють в умовах ринкової економіки. З погляду поширення концепції СВБ в 
українському суспільстві це може свідчити про відсутність у половини опитаних компаній 
чітко усвідомленого свого зв'язку із суспільством. Більша кількість підприємств Одеси й 
Києва (59.2%), Дніпропетровська (55%) вказали, що вони мають проголошені принципи 
етичної поведінки. У Харківському регіоні цей відсоток склав 36.3% і був найнижчим серед 
регіональних показників.  
 
Серед великих компаній (понад 500 чол.) 65.7% мають сформульовану місію або кодекс 
поведінки. Це не набагато більше за кількість малих підприємств, що мають свою місію 
(49.3%). 
 
Фінансовий сектор є лідером у цьому напрямку і нараховує до 68.3% компаній, що 
проголосили свою місію. Тільки 19.7% підприємств–виробників товарів народного 
споживання вказали, що вони мають кодекс поведінки або місію. Це незадовільний 
показник для підприємств, що мають безпосередні взаємини зі споживачами, і він може 
свідчити про нерозвиненість такої форми СВБ як відповідальність стосовно партнерів і 
споживачів. 
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 Таблиця 5.7. Джерела інформації про компанії 
 
 

Варіанти відповідей % підприємств 

Ця інформація тільки для внутрішнього користування 40.6 

В друкованих виданнях компанії, прес-релізах 29.9 

Маємо постійно поновлюваний сайт с новинами компанії 21.2 

Висвітлюємо свою діяльність в професійних ЗМІ 17.1 

Важко відповісти 11.7 

Ми організовуємо прес конференції, зустрічаємося з 
громадськістю 

4.8 

Беремо участь у телепрограмах 2.9 

Жовті сторінки 0.7 

Веб-сайт 0.6 

Реклама 0.4 

Центр зайнятості 0.2 

Зовнішня реклама 0.1 

Відсутня інформація 0.1 

У компанії 0.1 

Сайт компанії знаходиться у стані розробки 0.1 

 
Державні підприємства знову продемонстрували значне випередження і в цьому 
показнику. 88.2% підприємств мають свою місію, хоча формулювання місії не є 
обов'язковим і регульованим з боку держави процесом.  
 
Розкриття компаніями інформації про себе залишається ще одним напрямком становлення 
зрілості українського бізнесу в перспективі. 40.6% компаній заявили, що їхня інформація є 
тільки для внутрішнього користування. У таблиці 5.7 зазначені джерела, де можна 
ознайомитися з інформацією про компанії. Як бачимо, тільки 29.9% компаній публікують 
інформацію про себе. Інформація про компанії (важливі новини, зміни в структурі, вакансії, 
плани щодо розширення, зміни виробництва, тощо) подається на зовнішні канали 
невеликою кількістю опитаних фірм. 
 
Розкриття інформації більш властиво великим компаніям. У цьому сегменті значно частіше 
компанії публікують прес-релізи, статті в засобах масової інформації, вміщують інформацію 
на своїх сайтах і навіть мають свої власні видання.  
 
Найбільша частка підприємств, які відповіли що їхня інформація є внутрішньою, 
знаходиться в Харкові (60.9%), найнижча (14.8%)- у Львові.  
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Підсумки 
 

• Лише третина компаній має стратегічні плани СВБ заходів, тобто СВБ поки не є 
частиною стратегічного менеджменту українських підприємств. 

• Формування окремих функціональних підрозділів стратегічного планування СВБ 
заходів поки що залишається справою майбутнього. Розробка соціально- 
відповідальних програм частіше всього ведеться директором, заступниками 
директора або маркетинговими і PR відділами. 

•  Компанії не мають добре відпрацьованого менеджменту СВБ, в них не налагоджена 
функція контролю впровадження соціальних програм. Моніторинг результатів 
впровадження соціально економічних програм таке ж рідкісне явище, як і 
моніторинг цільового використання коштів. 

• Менше третини компаній не мають спеціального соціального бюджету. Це свідчить 
про те, що СВБ діяльність ще не стала обов’язковим елементом стратегії розвитку 
компанії. 

• Незначний ріст витрат на соціальні заходи свідчить про повільний ріст соціальної 
активності компаній за останні три роки. Хоча збільшення бюджетів соціальних 
програм за останні три роки спостерігалося на підприємствах усіх розмірів, 
особливо це було характерно для великого бізнесу. 

• У цілому, більшість компаній вважає, що їх соціально відповідальна політика за 
останні три роки сприяла поліпшенню відношення працівників до компанії. Значною 
частиною підприємств визнається і загальний соціальний ефект ( користь для 
суспільства). Майже половина компаній зазначила, що СВБ діяльність мала вплив на 
покращення економічних показників. 

• Бізнес не практикує соціальну звітність. Значна частина українських підприємств 
ніколи не робила звіту в якості самостійного документу або частини загального звіту 
компанії. 

Висвітлення компаніями своєї діяльності є ще одним потенційним напрямком розвитку 
зрілості українського бізнесу. Інформація про діяльність компанії подається на зовнішні 
канали лише невеликою кількістю українських фірм. 
 
 
6. Головні партнери в розвитку діяльності з СВБ 
 

6.1 Хто є головними партнерами компаній у діяльності з СВБ? 
 
 

Для того, щоб відповісти на це питання було використано підвибірку компаній, які 
відповіли „так” на запитання про здійснення заходів СВБ своєю компанією (75.8% загальної 
вибірки), та проведено аналіз відповідей цих компаній у двох аспектах: 
1) аналіз головних зовнішніх джерел, звідки компанії отримали ідеї щодо СВБ 
2) головні зовнішні партнери у розвитку програм з СВБ  
 
 
Місцеві органи влади є найбільш поширеним зовнішнім джерелом ідей СВБ для 23% 
компаній (див. Графік 6.1.). Потенційні адресати СВБ (тобто ті, хто, наприклад, буде 
отримувати допомогу за програмами СВБ) надають ідеї 14.3% компаніям. Випадкова 
інформація (від ЗМІ та ін.) є джерелом ідей СВБ для 7.1% фірм. НДО 
(надержавні,неприбуткові організації) та ділові партнери генерують ідеї з СВБ для 5.4% та 
5.2% компаній відповідно.  
 

 34



Графік 6.1. Зовнішні джерела ідей для діяльності з СВБ (% компаній) 
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Партнерство у розвитку програм з СВБ тісно пов’язане з джерелами ідей з СВБ. Тобто, 
компанії, що схильні розробляти програми з СВБ, як правило, співпрацюють з тими, хто 
надає  їм такі ідеї.  
 
Графік 6.2. Зовнішні партнери в розвитку програм з СВБ (% компаній) 
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Так, 31.0% фірм у нашій підвибірці (див. Графік 6.2.) співпрацює з місцевими органами влади 
у розвитку соціальних програм. 12.2% компаній співпрацює з своїми діловими партнерами 
у розвитку програм з СВБ, ще 6% - з ННО, 4.4% - з рекламними агентствами, 3.1% - з 
науковими інститутами, 1.8% -із ЗМІ . 
 
 
6.2 Співпраця з органами місцевої влади у розробці програм з СВБ 
 
Значні відмінності співпраці бізнесу з органами місцевої влади спостерігаються в групах за 
розміром підприємств. В той час як майже половина великих компаній (49.1%) 
співпрацюють з органами місцевої влади, підприємства середнього та малого розміру 
демонструють нижчий рівень такої співпраці (43.7% та 29.8% відповідно) (див. Таблиця 6.1.). 
 
Для 23% підприємств органи місцевої влади виконують роль джерела ідей розвитку 
програм з СВБ (див. Графік 6.1.). Великі фірми (42%) частіше за середні та малі фірми (33.8% 
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та 22% відповідно) отримують ідеї від місцевої влади (Таблиця 6.2). Безпосередні запити 
органів місцевої влади є серйозним стимулом для залучення у діяльність з СВБ більше ніж 
однієї п’ятої частини компаній. Знову таки: великі компанії демонструють це в 1.5 рази 
частіше, ніж фірми середнього та малого розміру (див. Таблиця 6.1.).  
 
Таблиця 6.1. Співпраця з органами місцевої влади в розробці програм з СВБ, у групах за 
розміром підприємств (% підприємств) 
 

 Малі Середні Великі Всього 
Співпраця з органами місцевої 
влади у розвитку діяльності з 
СВБ 

29.8 43.7 49.1 31 

Органи місцевої влади – 
джерело ідей щодо діяльності з 
СВБ 

22 33.8 42.0 23 

Запити від органів місцевої 
влади як стимул компанії для 
діяльності з СВБ 

20.8 19.7 36.1 21 

Компанії, яким відомі випадки 
„примусової співпраці” 

45.9 31.2 38.9 45 

 
Всі три індикатори співпраці між органами місцевої влади та компаніями (співпраця у 
розвитку діяльності з СВБ, використання органів місцевої влади як джерела ідей з СВБ та 
розгляд запитів цих органів як стимулів для компаній по діяльності з СВБ) показують 
низький рівень співпраці з малими підприємствами у порівнянні із середніми та великими. 
 
Ми поцікавилися у компаній, чи відомі їм випадки “примусової співпраці”, які часто відомі у 
суспільстві. Результати дають певні підстави для висновків про існування кореляції між 
примусовою співпрацею та розміром підприємств: в той час як, в середньому, близько 45% 
компаній інформують про “примусову співпрацю” (див. Графік 6.3.), для невеликих 
підприємств цей показник вищий, ніж для великих та середніх фірм (45.9% проти 31% та 
38.9% відповідно, останній рядок, Таблиця 6.1.). 
 
Випадки “примусової співпраці” з органами місцевої влади найчастіше трапляються у сфері 
послуг. Найбільше відомо про випадки примусової співпраці фірмам, які працюють в сфері 
ЗМІ/консалтингу/туризму (63.8% підприємств), надають побутові та комунальні послуги 
населенню (47.8%), надають фінансові та банківські послуги (45.5%). 
 
Графік 6.3. Обізнаність компаній про випадки “примусової співпраці” (% компаній) 
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У регіональному розрізі співпраця бізнесу з органами місцевої влади з питань СВБ більш 
поширена в Київській та Дніпропетровській областях, та менше у Харківській та Донецькій 
(див. Таблиця 6.2.). 
 
У Дніпропетровську, органи місцевої влади згадуються як джерело для ідей діяльності з 
СВБ частіше, ніж в інших регіонах. Більше того, в цьому місті частота запитів від органів 
місцевої влади до фірм, є найвищою (43.2%). Цікава ситуація склалася у Львові: в той час, як 
менше 1% фірм демонструють отримання запитів від органів місцевої влади, майже 30% 
підприємств співпрацюють з органами місцевої влади у розробці їхніх планів з СВБ.  
Рівень „примусової співпраці” також різниться за регіонами. Він є найвищим у Харкові 
(58.3%) та Донецьку (58%) та найнижчим у Львові (39.2%).  
 
Таблиця 6.2. Співпраця підприємств з органами місцевої влади у розвитку програм з СВБ 
за регіонами (% підприємств) 
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Львів та 
Львівська 

область 

Дніпропетровськ 
та Дніпропетро 
вська область 

Донецьк 
та 

Донецька 
область 

Одеса та 
Одеська 
область 

Харків та 
Харківська 

область 

Співпраця з 
органами місцевої 
влади у розвитку 
діяльності з СВБ 

36.3  29.4 33.0 25.5 30.6 18.5 

Органи місцевої 
влади як джерело 
ідей для 
діяльності з СВБ 

20.8 18.3 39.8 24.2 24.5 14.2 

Запити від органів 
місцевої влади, як 
стимул компанії 
для участі в 
діяльності з СВБ 

23.8 0.8 43.2 19.8 17.7 13.8 

Компанії, яким 
відомі випадки 
“примусової 
співпраці ” 

45.3 15.6 48.2  58.0 37.5 58.3 

 
 
Щодо розподілу за галузями економіки, то лише три сектори  знаходяться вище середнього 
рівня у співпраці з органами місцевої влади, а саме – це надання побутових та комунальних 
послуг населенню, сільське господарство, та інші послуги (55%, 46.7% та 43% фірм 
відповідно). 
 

 
6.3 Співпраця з діловими партнерами 
 
 

Ділові партнери є другим за згадуваністю зовнішнім партнером у розвитку програм з СВБ 
(12.2% компаній, Графік 6.2). Вони надають ідеї з СВБ 5.2% компаній (див. Графік 6.1.).  
За регіонами, співпраця з діловими партнерами в діяльності з СВБ найбільше 
спостерігається у Львові (17.1% компаній) та Києві (16.8%), а найменше – в Одесі (0.8%) та 
Донецьку (2.2%) (Див. Таблицю 6.3). Роль ділових партнерів, як джерела ідей з СВБ, 
найчастіше проявляється в Києві та Дніпропетровську. 

 37



 

Таблиця 6.3. Співпраця підприємств з діловими партнерами у розвитку програм з СВБ за 
регіонами (% підприємств) 
 

 
Київ та 

Київська 
область 

Львів та 
Львівська 

область 

Дніпропетровськ 
та Дніпропетро 
вська область 

Донецьк та 
Донецька 

область 

Одеса та 
Одеська 
область 

Харків та 
Харківська 

область 
Співпраця з 
діловими 
партнерами у 
розвитку 
діяльності з 
СВБ 

16.8 17.1 13.3 2.2 0.8 8.4 

Ділові 
партнери як 
джерело ідей 
діяльності з 
СВБ 

7.6 4.6 8.2 0.3 0.7 3.7 

 
За секторами економіки, найбільш інтенсивна співпраця з діловими партнерами в 
плануванні СВБ спостерігається у галузі зв’язку (24.4%), виробництві товарів народного 
споживання(19.6%), виробництві промислових товарів (18.4%), та транспорті (18%). 
Стосовно використання ділових партнерів як джерела ідеї СВБ - фінансові послуги (15%), 
зв’язок (11.5%) та транспорт (11.2%) мають найвищі показники .  
 
 

6.4 Співпраця з ННО, ЗМІ та іншими організаціями 
 
 
На сьогоднішній день, ННО та інші подібні організації не виявили себе як важливі партнери 
підприємств у розвитку діяльності з СВБ: лише 6% фірм співпрацюють із ННО у цьому 
напрямку (див. Графік 6.2.). Щодо співпраці з науковими установами, рекламними 
агентствами та благодійними організаціями, то частка підприємств, які її здійснюють, навіть 
нижча. Це очевидно відображає низький рівень культури СВБ в Україні, так само як 
недостатній рівень розвитку неурядових установ, які можуть надавати послуги з СВБ 
фірмам. 
 
Графік 6.4. Джерело ідей діяльності з СВБ за розміром підприємств (%підприємств)  
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Така ж ситуація спостерігається з використанням ННО та інших організацій у якості 
джерела ідей діяльності з СВБ. ННО надають ідеї 5.4% компаній, потенційні адресати 
допомоги з СВБ - для 14.3% компаній, випадкова інформація (від ЗМІ та ін.) є джерелом ідей 
для 7.1% фірм (див. Графік 6.1.). 
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Великі підприємства користуються ідеями СВБ від потенційних адресатів та ННО частіше за 
середні та малі (див. Графік 6.4.) 
 
Співпраця з ННО у розвитку програм СВБ значно різниться за групами відповідно до 
розміру підприємства: великі є більш активними, ніж малі та середні підприємства (див. 
Таблиця 6.4. та Графік 6.4.) 
 

Таблиця 6.4. Партнери з розробки програм з СВБ, за групами відповідно до розміру (% 
підприємств) 

 Малі Середні Великі 
Неурядові (неприбуткові) 
організації 

5.7 7.9 14.0  

Наукові (спеціалізовані) 
установи 

2.7 7.8  9.3  

Рекламні агентства 4.2 6.5 5.6 
Благодійні організації 1.3 0.1 0.3 

 
Співпраця з ННО у розробці програм СВБ найчастіше має місце в Харкові (11.6% фірм) та 
Львові (10.5% фірм) (див. Таблиця 6.5.). За секторами економіки, це сільське господарство 
(21.8%), фінансові послуги (20.5%) та будівництво (17.4%), де спостерігається рівень 
співпраці з ННО вищий за середній. 
 
Таблиця 6.5. Партнери у розробці програм з СВБ, за регіонами (% підприємств) 
 

 
Київ та 
Київська 
область 

Львів та 
Львівська 
область 

Дніпропетровськ 
та  Дніпропетро 
вська область 

Донецьк та 
Донецька 
область 

Одеса та 
Одеська 
область 

Харків та 
Харківська 
область 

Неурядові 
(неприбуткові 
організації) 

4,6 10.5 3,2 4,9 3,8 11.6 

Рекламні 
агентства 

5.8 7.2 6.9 0,6 1,1 0,4 

 
Лише 1.8% підприємств співпрацюють із ЗМІ з розвитку діяльності з СВБ. ЗМІ виступає 
партнером із розвитку діяльності СВБ для 10.8% великого бізнесу, 8.4% середнього і лише 
1.2% невеликого бізнесу (див. Таблиця 6.6.). Серед галузей економіки, зв’язок (10% ) та 
транспорт (9%) співпрацюють із ЗМІ найактивніше. 
 
Таблиця 6.6. Співпраця компаній із  ЗМІ  в розвитку програм з СВБ за розміром (% 
підприємств) 

 Малі Середні Великі Всього 
Співпраця із ЗМІ у розробці 
діяльності з СВБ 

1.2 8.4 10.8 1.8 

Випадкова інформація (ЗМІ) як 
джерело ідей для діяльності з 
СВБ 

7.2 5.3 5.6 7.1 

 
Підсумки 
  

• Органи місцевої влади є найпопулярнішим та головним зовнішнім партнером 
компаній у розвитку їхніх програм з СВБ, залишаючи організації та установи, що 
репрезентують громадянське суспільство (НДО, ЗМІ та інші організації та агентства) 
далеко позаду.  

• Рівень співпраці з органами місцевої влади у розробці діяльності з СВБ 
пропорційний до розміру підприємства: чим більше підприємство, тим вищий рівень 
співпраці. Відносно низький рівень співпраці малих підприємств з органами місцевої 
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влади очевидно пов’язаний з більшою вразливістю до тиску з боку місцевої влади 
(т.з. “недобровільною співпрацею”), найбільший досвід чого мають саме малі 
підприємства. 

• НДО, так само, як інші організації громадянського суспільства, відіграють незначну 
роль, в якості партнерів фірм у процесі розвитку діяльності з СВБ. Це відображає 
недостатню розвиненість відповідних інфраструктур, що покликані надавати 
компаніям послуги з СВБ. 

 
 
7. Стимули, перешкоди та перспективи розвитку програм СВБ в Україні 
 
7.1 Стимули  
 
В цій частині ми презентуємо результати опитування щодо мотивів, які спонукають 
підприємства брати участь в програмах СВБ. Як непрямий індикатор мотивації СВБ ми 
також розглядатимемо суб’єктивне сприйняття впливу СВБ на успішність бізнесу. 
 
Очолюють список чинників, які спонукають компанії проводити програми із СВБ: принцип „ 
з моральних міркувань” (71.8% компаній) та СВБ, як „наш принцип, внутрішнє спонукання” 
(57.4%). Інші два чинника – „сприяння зростанню наших продаж” та „запити органів місцевої 
влади” були вказані компаніями в три рази менше (22.8% та 21% відповідно). Інші чинники 
були відмічені менш, ніж 10% компаніями, і можуть розглядатися як такі, що не відіграють 
дуже великої ролі у мотивації до участі в програмах СВБ. 
 
Графік 7.1. Чинники, які спонукають компанії до проведення програм СВБ  
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Цікаво відзначити, що чинники морального плану відіграють більшу мотивуючу роль для 
малих підприємств (72.4%), ніж для великих (63.6%) (див. Таблиця 7.1.). При цьому чинник, 
пов’язаний із зростанням продаж, є в рівній мірі мотивуючим для всіх типів підприємств 
незалежно від розміру. Навпаки, чинник, що базується на сприянні іміджу компанії, є більш 
важливим для великих фірм (25.5%) порівняно із середніми (15%) та малими (6.3%). Запити 
від профспілок мотивують проведення програм СВБ здебільшого на великих підприємствах 
(28.8% порівнюючи із 12.7% на середніх та 5.7% на малих). Фактор здійснення заходів СВБ 
конкурентами знову-таки є більш вирішальним чинником для великих фірм, ніж для 
середніх та малих . 
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Таблиця 7.1. Чинники, які спонукають компанії до проведення програм СВБ за розміром 
підприємства (в % до опитаних) 
  

 Малі Середні Великі 
Мотиви морального характеру 72.4 65 63.6 
СВБ є нашим принципом, внутрішній 
мотив 

57.1 62.2 59 

Запити органів місцевої влади 20.8 19.7 36.1 
СВБ сприяє росту продаж 22.6 26.1 22.8 
Вимоги профспілок 5.7 12.7 28.8 
СВБ широко висвітлено в ЗМІ і є 
невід’ємною рисою іміджу компанії 

6.3 15.0 25.5 

Конкуренти роблять це теж 9.8 9.3 15.2 

Мотиви релігійного характеру 10,2 9.6 6.7 
Тому що є необхідність компанії 
сплатити за завдану навколишньому 
середовищу шкоду  спричинену своєю 
діяльністю  

1.4 5.8 9.8 

Вимоги материнської компанії 4.6 2.9 5.2 
Вимоги іноземних партнерів 0.8 2.8 2.4 

 
Аналізуючи регіональний аспект, можна зробити наступні висновки. Мотиви морального 
характеру найчастіше проявляють себе в Одесі (86.5% від опитаних компаній), Києві (77.9%) 
і Львові (75.1%), найменше у Харкові – 55.6% (див. Таблиця 7.2.). Приблизно такий же 
розподіл щодо чинника, що визначає мотивацію щодо СВБ, як базовий принцип та 
внутрішнє спонукання для компанії. Навпаки, мотивація щодо бізнесу (СВБ сприяє 
зростанню продаж) є більш вагомою у Харкові (35.3% опитаних) і найменш в Одесі (4%). 
 
Таблиця 7.2. Чинники, які спонукають компанії до проведення програм СВБ в розрізі 
різних регіонів (в % до опитаних) 
 

 
Київ та 

Київська 
область 

Львів та 
Львівська 

область 

Дніпропетровськ 
й 

Дніпропетровська 
область 

Донецьк та 
Донецька 

область 

Одеса та 
Одеська 
область 

Харків та 
Харківська 

область 

Мотиви морального 
характеру 

77.9 75.1 58,3 65,9 86.5 55,6 

СВБ є нашим 
принципом, 
внутрішній мотив 

65.2  49,7 50 50,2 69.1 44,4 

СВБ сприяє росту 
продаж 

27.2  22.6 20.4 11.9 4 35.3 

Запити органів 
місцевої влади 

23.8  0,8 43.2 19.8 17.7  13.8 

Конкуренти роблять 
це теж 

8.9  12.0 16.8 0,9 14.7  11.1 

Мотиви релігійного 
характеру 

11.1 16.2 9.0 8.4 10.1  3,1 

 
Якщо аналізувати сектори (галузі) економіки, то мотивацію, пов’язану із моральними 
причинами, найчастіше можна зустріти у компаній, що надають послуги не фінансового 
характеру (81.5%) та тих, що належать до виробників товарів народного споживання 
(81.2%). Мотиви, пов’язані із бізнес–діяльністю, є більш характерними для сектору 
фінансових послуг, підприємств зв’язку (32.9%), агропромислової сфери (30.7%) та торгівлі 
(30.5%). Висвітлення у засобах масової інформації та сприяння іміджу було відмічено як 
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мотив великою кількістю підприємств сільського господарства (26.7%) та тих, що працюють 
в сфері фінансових послуг (20.4%).  
 
Графік 7.2. показує вплив програм СВБ на різні аспекти діяльності компаній. В цілому, 
висновки щодо позитивного впливу висловили дві третини опитаних. Позитивний ефект, 
що проявився у „позитивному іміджі, покращенні репутації” відмітило 77.8% компаній. Два 
інших прояви такого ефекту, що заслуговують на увагу, це поліпшення фінансових 
показників та те, що впровадження програм з СВБ дозволяє втримати кращих працівників 
(72.4% компаній). Це свідчить (хоча і непрямо), по–перше, про те, що висококваліфіковані 
кадри розглядаються компаніями як однин із вирішальних факторів успіху підприємств, а, 
по–друге, не тільки фінансова мотивація (розмір зарплат), а й репутація компанії (яка 
зросла завдяки успішному проведенню СВБ) відіграє важливу роль при наймі та утриманні 
висококваліфікованих працівників. Позитивний ефект від проведення програм з СВБ, який 
допомагає налагодити бізнесу стосунки з владними структурами є третім за значенням 
результатом. Це можна розглядати як відображення великого значення відносин між 
компаніями та владними структурами для успіху бізнесу в цілому. 
 
Графік 7.2. Вплив програм СВБ на різні аспекти діяльності компаній (% компаній) 
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Аналізуючи вплив програм СВБ на різні аспекти діяльності компаній серед підприємств 
різних розмірів, суттєва різниця у відповідях була виявлена лише за такими трьома 
чинниками як „позитивний імідж, покращення репутації”, „збільшення інвестиційної 
привабливості компаній” та „допомога у налагодженні стосунків із місцевою громадськістю 
та недержавними організаціями”. При цьому ці три чинники більше підкреслювались 
великим фірмами, ніж малими та середніми. 
 
В розрізі секторів економіки „позитивний імідж та покращення репутації” є важливішим для 
виробників товарів народного споживання (91.2% опитаних) та компаній, що займаються 
фінансовими послугами (89%); „прийом на роботу та утримання високо кваліфікованих 
кадрів” найчастіше відмітили ті, хто надає фінансові послуги (85.9%), займається торгівлею 
(81.7%) та виробництвом товарів народного споживання (81.3%); а чинник „переваги перед 
конкурентами” є найбільш важливим для сфери фінансових та банківських послуг (71.8%). 
  
Щодо регіональних відмінностей, то „прийом та утримання висококваліфікованого 
персоналу” найбільше згадувався у Харкові (79.1%) та Києві (77.9%). В той же час, „сприяння 
довгостроковій стабільності компанії” є найпопулярнішим у Донецьку (70.3%), Харкові 
(68.7%) і Києві (66.9%). В цілому слід зазначити, що результати опитування щодо впливу СВБ 
на результати діяльності компаній не виявили суттєвих відмінностей за регіонами. 
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Цікаві висновки можна зробити при порівняльному аналізі розходжень у відповідях по 
блоках запитань щодо мотивації залучення до програм СВБ, та щодо позитивного ефекту 
від діяльності СВБ на результати роботи фірм. Тільки 7.2% компаній вказали на чинник 
„висвітлення в засобах масової інформації та сприяння іміджу” як мотив для участі в СВБ 
(див. Графік 7.1.). В той же час більш ніж 77.8% фірм високо оцінюють участь у СВБ як 
фактор, що сприяє результативності бізнесу (див. Графік 7.4.). Складається враження, що 
компанії не бажають відкрито заявляти про те, що вони не займаються СВБ не лише з 
моральних причин, але й для покращення свого іміджу серед потенційних партнерів та 
споживачів, а також чисто бізнесових інтересів. Чи це дійсно так? Щоб встановити, чи 
компанії використовують свою діяльність із СВБ для цілей самореклами, ми опитали їх 
менеджерів, спитавши, чи наполягають вони, щоб назви їх компаній були відомі широкій 
громадськості при проведенні заходів у рамках СВБ. Біля 30% фірм підтвердили, що 
високий рівень пабліситі при проведенні цих заходів є завжди важливим для них. Інші 50% 
компаній відповіли, що лише іноді це є важливим, і тільки 20% фірм завжди уникають 
згадування їх імен в контексті програм з СВБ (див. Графік 7.5.). 
 
З нашої точки зору така ситуація базується на двох причинах. По–перше, вона віддзеркалює 
в цілому негативне ставлення до бізнесу в українському суспільстві („бізнесмен багатий, а 
тому поганий”). Тому компанії намагаються уникнути відкритого свідчення того, що 
моральні стимули та чисто бізнесові мотиви мають однакове значення для них при 
виконанні програм СВБ. По–друге, проведення діяльності з СВБ може бути розцінене як 
ознака того, що вони приховують свій прибуток. Виходячи з цього, компанії намагаються 
приховати висвітлення своєї діяльності з СВБ з метою не привертати увагу податкових 
органів та органів місцевої влади, які можуть бути зацікавлені у примусовому залученні 
фірм до вирішення соціальних проблем їхнього регіону. 
 
Обидва висновки отримали своє підтвердження в опитуванні, а саме з 20%, які завжди 
уникають згадування їх імен в контексті програм з СВБ: 64.6% компаній вважають 
неприйнятним використання своєї діяльності з СВБ для PR –цілей, для 21.2% фірм це є 
питанням політики компанії. 12.7% передбачають уникнення висвітлення заходів по СВБ в 
ЗМІ з метою фінансової безпеки. 
 
Графік 7.3. Відношення до  вказування свого імені при провадженні заходів СВБ 
(доброчинності) за регіонами  ( % компаній) 
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Підходи, що можна розглядати як безкорисливі щодо діяльності по СВБ, озвучувались 
більше малими підприємствами, ніж середніми та великими (21.2% до 13.1% та 11.7% 
відповідно). В регіональному аспекті найбільша частка „безкорисливих” виконавців 
програм з СВБ відмічено у Дніпропетровську (33.3%) та Донецьку (32.6%). В той же час 
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частка „корисливих” виконавців вища у Харкові (40.9%), Києві (38.4%) та Львові (38%) (див. 
Графік 7.3.). 
 
7.2 Перешкоди щодо проведення діяльності з СВБ 
 
Дефіцит (брак) фінансових ресурсів та відсутність законодавства, яке б регулювало 
проведення заходів по СВБ, є найбільш поширеними відповідями при опитуванні щодо 
перешкод для проведення цієї діяльності (55% фірм відмітило фінансовий фактор, а 45, 9% 
фактор законодавства) (див. Графік 7.4.). Проблеми із контролем за використанням коштів, 
що направляють на СВБ програми та недостатньо розроблений механізм впровадження 
результатів СВБ відмічаються в половину менше, ніж дві попередні перешкоди (див. Графік 
7.6.). Тільки 17% фірм скаржились на недостатність допомоги з боку державних та 
недержавних організацій та на недостатність інформації про потреби громадськості. 
 
Графік 7.4. Перешкоди щодо виконання діяльності з СВБ 
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Таблиця 7.3. Перешкоди у здійсненні діяльності з СВБ, які відмічали підприємства різного  
розміру (% компаній) 
 

 Малі Середні Великі 

Брак СВБ сприяючого законодавства 45,2 54.3 55.5 

Брак фінансів 55.3 55.1 39,8 

СВБ діяльність не звільняє від надмірної уваги 
контролюючих органів 

25,4 32.2 30,7 

Неможливість контролю цільового 
використання коштів реципієнтами 

21,6 19,7 20 

Брак часу 23.0 16,1 21.9 

Брак урядових і неурядових організацій, що 
підтримують СКВ діяльність 

17,5 18,2 21,5 

Брак досвіду і СВБ реалізаційних механізмів 18,1 17,5 18,8 

Неможливість визначення продуктивності 
такої діяльності 

16,1 17,8 20,2 

Відсутність необхідної інформацію стосовно 
соціальних проблем 

16,9 17,9 16,8 

Благодійна та соціальна діяльність, яка 
здійснюється державними і недержавними 
організаціями є недостатньо розвинутою 

13,1 14,1 17,1 

Відсутні бар’єри 0,9 0 2.1 
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Нерозвинута законодавча база є головним чинником щодо перешкод для великих 
компаній, для малих це - брак фінансових коштів (див. Таблиця 7.3.). 
 
За регіонами спостерігаються наступні відмінності. Брак фінансів найчастіше відзначався у 
Харкові (78.4%) та Львові (71.2%) (див. Таблиця 7.4.). Недостатній розвиток законодавства є 
найбільшою перешкодою для підприємств Дніпропетровська (52,4%). На брак інформації 
про потреби громадськості у вирішенні питань, пов’язаних із проведенням заходів з СВБ, 
скаржилось 41% фірм у Львові. У Києві та Донецьку тільки четверта частина компаній 
відмітила недостатню наявність організацій, що могли б допомогти у здійсненні цих 
програм.  
 
Таблиця 7.4. Перешкоди у здійсненні діяльності з СВБ за регіонами (% компаній) 
 

 
Київ та 
Київська 
область 

Львів та 
Львівська 
область 

Дніпропетровськ й 
Дніпропетровська 
область 

Донецьк 
та 
Донецька 
область 

Одеса та 
Одеська 
область 

Харків та 
Харківська 
область 

Брак коштів 60.6  71.2  42.4  33,4 29,1 78.4  
Недосконале 
законодавство, що 
не сприяє такому 
виду діяльності 

48.8 38,5 52.4 39,8 43,8 44,8 

Соціальна і 
екологічна 
діяльність не 
звільняє від 
надмірної уваги 
контролюючих 
органів 

26.3  11,9 25.0  27.7  50.8  17,9 

Неможливість 
проконтролювати 
отриманий 
грошовий ефект 

23.1  21,3 27.3  20,7 14,7 15,6 

Наш власний 
досвід не достатній 
і механізм 
отриманої 
соціальної 
допомоги 
недосконалий 

12,8 41.6  12.5 28.6 16.7 9.3 

Брак часу 33.4 12.9 9 11.8 8,8 31.5 
Брак приватної і 
державної 
організації, що 
можу бути корисна 
у даній сфері 

23.0 14.6 5,2 23.3 9,6 14.3 

Неможливо 
визначити ефект 
від такого роду 
діяльності 

20.1 1.5 31.7 8.2  20.1 7.1 

Відсутність 
необхідної 
інформацію 
стосовно 
соціальних 
проблем 

23.0 14.6 6,1 21.2  4.8 14.0  
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Крім того, можна відмітити, що не виявлено серйозних розбіжностей в оцінці перешкод по 
секторам економіки, крім браку фінансових коштів, який є найбільш часто згадуваним у 
сфері будівництва (68.8% компаній). 
 
7.3 Перспективи  
 
Одне із питань, яке ми ставили менеджерам, було пов’язано зі стимулами, які б могли 
сприяти діяльності з виконання програм СВБ. 74.1% фірм вказали на необхідність 
пільгового оподаткування як головного заходу щодо сприяння впровадження СВБ заходів 
(див. Графік 7.5.). Другим важливим стимулом запропоновано зменшення 
адміністративного тиску з боку органів влади (51.4%). Такий високий рівень показника 
свідчить, що регуляторний та адміністративний тиск заважає не тільки успіхам в бізнесі, але 
й в проведенні діяльності з СВБ. В той же час, фактор, пов’язаний із пропозиціями від 
місцевої влади щодо програм СВБ, відмітили як стимул 22% фірм. Інші 15% фірм відчувають 
потребу у наявності банку соціальних програм у регіоні. Останнє свідчить про великий 
потенціал щодо покращення співробітництва між бізнесом та місцевою владою для 
проведення регіональних та місцевих програм з СВБ, в чому змогли б знайти себе установи, 
що мають підтримувати СВБ програми. 
 
Графік 7.5. Потенційні стимули для програм з СВБ ( % підприємств) 
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Слід зазначити, що середнього розміру компанії частіше вказують на податкові пільги та 
зменшення регуляторного і адміністративного навантаження, ніж малі та великі за 
розміром фірми (див. Таблиця 7.5.). Великий бізнес більш схильний до пропозицій, що 
надходять від місцевої влади. 
 
Таблиця 7.5. Потенційні стимули для програм з СВБ, відмічені підприємствами різними за 
розмірами (% підприємств) 
 

 Малі Середні Великі 

Зниження податків для СВБ компаній 73.7 80.2 73.5 

Зниження адміністративного тиску 
місцевих органів влади (наприклад, 
кількість перевірок пожежною службою, 
та санепідем станцією) 

51.2 56.7 48.4 

Пропозиції з розвитку СВБ програм  від 
органів місцевої влади 

21.6 25,6 37.0 

Розширення банку соціальних та 
інформаційний програм на місцевому 
рівні 

14.9 18.1 17.,9 

Діяльність СВБ висвітлено в ЗМІ 17.2 14.5 15.7 
Більш тісні стосунки з неприбутковими 
організаціями 

6.6 4.6 6.2 
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По регіонам найбільша частка компаній, які виділяють податкові пільги, спостерігається в 
Одесі (91.9%) та Львові (80.9%) (див. Таблиця 7.6.). Зниження тиску органів влади особливо 
характерне як стимул для Донецька, Харкова та Одеси (див. Таблиця 7.11.). І, нарешті, Київ 
виділяє пропозиції від місцевої влади та висвітлення цієї діяльності у пресі більш частіше, 
ніж інші регіони. 
 
Таблиця 7.6. Потенційні стимули для програм з СВБ за регіонами (% підприємств) 
 

 

Київ та 
Київськ
а 
область 

Львів та 
Львівськ
а область 

Дніпропетровськ й 
Дніпропетровська 
область 

Донецьк 
та 
Донецька 
область 

Одеса 
та 
Одеська 
область 

Харків та 
Харківськ
а область 

Зниження податків 
для СВБ компаній 

71.5 80.9  68.2 77.4 91.9 65.8 

Зниження 
адміністративного 
тиску місцевих 
органів влади 
(наприклад, 
кількість перевірок 
пожежною 
службою, та 
санепідем 
станцією) 

50.1 41 45 60.0 58.0  58.0 

Пропозиції з 
розвитку СВБ 
програм від 
органів місцевої 
влади 

26.1 23.7 20.8 18.4 10,6 20.9 

Розширення банку 
соціальних та 
інформаційний 
програм на 
місцевому рівні 

24.5 14.8 9.8 7.8 15.3 13.5 

Діяльність СВБ 
висвітлено в ЗМІ 

20.2  22.3 10.1 8.7 3,7 12.6 

Більш тісні 
стосунки з 
неприбутковими 
організаціями 

9.8 1.1 1.8 6.9 2.8 7.4 

 
У розрізі секторів економіки пільги з оподаткування є сильним стимулом для 
агропромислового комплексу (82.2%), транспорту (83.6%) та зв’язку (82.9%). Зменшення 
регуляторного та адміністративного тиску можна розглядати як важливий чинник для 
підприємств, що надають послуги та займаються торгівлею (відповідно 56.3% та 54.4%).  
 
Ми попросили опитувані компанії оцінити два типи стратегії держави, які б могли бути 
застосовані з метою сприяння соціальним потребам. „Фіскальна” стратегія передбачає, що 
держава буде забезпечувати податкову дисципліну з метою зібрати достатньо податків і 
вирішувати соціальні потреби за рахунок бюджету. Половина респондентів проголосувала 
за цей підхід (див. Графік 7.6.).  
 
„Мотиваційна” стратегія передбачає забезпечення бізнесу сильними стимулами для 
проведення заходів з СВБ та цим самим реалізацію соціальних потреб суспільства. Ця 
стратегія була підтримана трьома чвертями компаній. При цьому не було виявлено великої 
різниці в оцінках при опитуванні фірм різного розміру. По регіонам „мотиваційна” стратегія 
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більш популярна в Києві (82.1% опитаних фірм), тоді як „фіскальний” підхід домінує у Львові 
(72.6%). Щодо секторів економіки, то „фіскальна” стратегія популярна серед тих, хто 
виробляє промислову продукцію (73.1%), які не є дуже активними учасниками програм з 
СВБ. В той же час „мотиваційна” стратегія домінує серед лідерів у здійсненні програм з СВБ 
– сфери обслуговування (80.9%), виробництва товарів народного споживання (80.4%), та 
торгівлі (77.7%).  
 
 
Графік 7.6. Найбільш прийнятні моделі вирішення соціальних проблем  в Україні на 
найближчу перспективу (% компаній) 
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Держава здебільшого сама повинна вирішувати соціальні проблеми, для цього є необхідним 
покращення фіскальної політики з метою наповнення бюджету 
Держава повинна стимулювати бізнес з метою покращення процесу вирішення соціальних проблем

 
 
Підсумки  
 

• Причини морального характеру та розуміння СВБ як принципової складової у 
стратегії компанії були відмічені як головні мотиви у проведенні компаніями 
діяльності з СВБ. 

• Найбільш важливими чинниками, що забезпечують зворотній позитивний вплив 
впровадження програм з СВБ на загальні результати діяльності компаній, є те, що ці 
програми створюють позитивний імідж та покращують репутацію компаній, 
допомагають їм при прийомі та утриманні високо кваліфікованих кадрів та у 
встановленні зв‘язків із органами влади. 

• 20% фірм проводять діяльність з СВБ без висвітлення свого імені перед 
громадськістю,  в той час як решта використовують заходи з СВБ в PR –цілях. 

• Компанії вважають брак коштів та недостатньо розвинене законодавство, що 
повинне забезпечувати розвиток СВБ діяльністі, за найбільші перешкоди щодо 
розвитку програм з СВБ. 

• Пільгове оподаткування та зниження регуляторного та адміністративного тиску є 
найважливішими стимулами для діяльності в галузі СВБ. Крім того з’являється 
тенденція  щодо попиту на організації, які могли б збирати ідеї для СВБ та надавати 
відповідні послуги компаніям у реалізації заходів СВБ. 

•  Три чверті опитаних компаній надають перевагу „мотиваційній” стратегії держави у 
залученні бізнесу до реалізації соціальних потреб. 
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8. Основні характеристики підприємств - лідерів СВБ 
 

Ми поділили вибірку на чотири приблизно рівні частини (квартилі) за загальним індексом 
кількості СВБ заходів (від 1 до 27). Найкращими підприємствами ми визначили ті 
підприємства, які належать до найвищого, четвертого квартилю, тобто здійснюють більше 
заходів за приблизно 75% підприємств, які увійшли до першого, другого та третього 
квартилів. Так, найкращі підприємства здійснюють в середньому 12.2 заходи, що майже у 
двічі більше за середньостатистичне підприємство у нашій вибірці (див. Таблиця 8.1.).  
 
 
Таблиця 8.1. Основні ознаки квартилів за загальним індексом СВБ 

 

Квартилі 
Середнє 
значення Мінімум Максимум N 

Стандартне 
відхилення 

1 3.1 1 4 270 0.95 
2 5.9 5 7 351 0.78 
3 8.4 8 9 251 0.50 
4 12.2 10 27 324 2.51 
Всього 7.5 1 27 1196 3.66 

 
У таблиці 8.2. ми узагальнили деякі характеристики підприємств-лідерів СВБ, тобто тих 
підприємств, які увійшли до четвертого квартилю. 
 
Таблиця 8.2. Деякі характеристики найкращих підприємств 
 

Показник Значення 

Розмір підприємства (кількість працівників) Великі (більше 250 працівників)* 

Сільське господарство* 
Побутові та комунальні послуги 

Галузь виробництва 
Фінансові послуги, банківська діяльність 

Уявлення про роль бізнесу в житті 
суспільства 

Бізнес повинен приймати участь у вирішенні 
соціальних та екологічних питань 

суспільства 

Вік (з моменту утворення)  
В середньому 11.4 років (на два роки більше 

ніж середньостатистичне підприємство у 
вибірці) 

Зміни в економічних показниках 
компанії за останні три роки (продуктивність 
праці, валовий оборот, чистий прибуток)  

Скоріше зросли 

Рівень конкуренції  
Скоріше дуже високий з боку українських 
виробників та виробників з розвинутих та 

інших країн світу 

Експортна діяльність поза межами СНД Скоріше так 

 
*зірочкою позначені статистично значимі зв’язки (р< 0.05) 

 
Розмір підприємства є основним фактором, який визначає інтенсивність СВБ діяльності: 
частка найкращих підприємств серед великих у три з половиною рази більша ніж серед 
малих та майже у два рази більша за аналогічну частку серед середніх.  
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 У галузевому розрізі найбільше лідерів серед сільського господарства, побутових та 
комунальних послуг, фінансових послуг та банків. У регіональному вимірі найбільше 
чемпіонів в Одесі та Києві.  
 
 Лідери кардинально відрізняється від решти підприємств у тому, що вони найбільше за 
інших не погоджуються з тим, що держава повинна сама вирішувати соціальні проблеми, а 
бізнес має дбати лише про свій прибуток. У цьому вони демонструють європейське, 
свідоме розуміння ролі бізнесу в суспільстві.  
 
Найкращі підприємства є прибутковими, результати їх економічної діяльності (такі як 
продуктивність праці, валовий оборот, чистий прибуток, рентабельність) покращувалися за 
останні три роки мають.  
 
Лідери СВБ стикаються на ринку з високою конкуренцією з боку українських та 
закордонних конкурентів суттєво частіше, ніж решта підприємств.  
 
 
9. ВИСНОВКИ 
 
Розуміння соціальної відповідальності бізнесу  
 

• В Україні зростає рівень обізнанності бізнесу про СВБ. Майже три чверті з опитаних 
українських компаній знають про СВБ. Більшість з них відносить до СВБ а) 
впровадження соціальних програм поліпшення умов праці та розвитку персоналу, б) 
благодійну допомогу громадськості та в) етичне відношення до покупців. У розумінні 
роботодавців в Україні щодо концепції СВБ переважає увага до внутрішніх 
соціальних програм, спрямованих на працівників. Ці результати не співпадають з 
поширеним стереотипом про те, що СВБ асоціюється насамперед з добродійністю.  

 

•  Майже половина українських компаній вважає, що рішення соціальних проблем – 
це функція державних структур, а бізнес повинен тільки забезпечувати власникам 
отримання прибутку, а державі - сплату податків. Це є відображенням загальної 
негативної оцінки того, як держава виконує свої обов‘язки щодо соціального 
розвитку. Не зважаючи на цю незадоволеність, як великі, так і малі та середні 
підприємства переймаються станом вирішення соціальних проблем у 
суспільстві, та усвідомлюють доцільність своєї участі у їхньому вирішенні.  

 
Практика СВБ діяльності 
 

• Майже всі опитані компанії практикують певні СВБ заходи. Але приблизно чверть 
компаній ведуть СВБ діяльність скоріше несистемно, недостатньо усвідомлюючи її 
важливість, не у  рамках спланованої стратегії. Інтенсивність СВБ діяльності, загалом, 
не є високою.  

 

• Дві третини компаній сприяють розвитку своїх територіальних громад. Найбільш 
поширеними заходами є благоустрій території, створення робочих місць та 
фінансова допомога місцевій владі у рішенні різноманітних соціальних проблем.  

 
• Значною мірою СВБ діяльність компаній щодо своїх працівників зводиться до 

вирішення питань своєчасної виплати і підвищення зарплати, усунення 
дискримінації щодо статі, віку, релігійних та політичних переконань при прийомі на 
роботу та кар’єрному рості, і на завершення - підвищення кваліфікації. 
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• Половина компаній здійснюють екологічні соціально відповідальні заходи, 
найчастіше у вигляді впровадження енергозберігаючих технологій та утилізації 
відходів. Екологічна відповідальність сприймається компаніями скоріше як 
дотримання екологічних стандартів, ніж намагання забезпечити показники, кращі за 
нормативні.  

 

• Майже всі компанії здійснюють заходи соціальної відповідальності щодо клієнтів або 
бізнес-партнерів. Найбільш поширеною формою СВБ по відношенню до споживачів 
та партнерів є підтримка якості продуктів, далі йдуть тренінги для персоналу по 
етичній поведінці у відносинах з клієнтами.  

 

• На відміну від ситуації з розумінням СВБ, у питанні запровадження СВБ заходів по 
всіх напрямках лідирує великий бізнес. Великі компанії набагато частіше, ніж малі 
та середні підприємства, приймають участь у регіональних програмах, здійснюють 
екологічні та СВБ заходи по відношенню до своїх працівників. У той же час у питанні 
підтримки якості своїх товарів та послуг значних розбіжностей серед підприємств 
різного розміру немає.  

 
 
Головні партнери в розвитку діяльності з СВБ 
  

• Органи місцевої влади є головними зовнішніми партнерами компаній у 
розвитку програм з СВБ, на відміну від організацій та установ, що репрезентують 
громадянське суспільство (НДО, ЗМІ та інших організацій та агентств). 

 
• Рівень співпраці з органами місцевої влади у розробці діяльності з СВБ 

пропорційний до розміру підприємства: чим більше підприємство, тим вищий рівень 
співпраці. Відносно низький рівень співпраці малих підприємств з органами місцевої 
влади очевидно пов’язаний з більшою вразливістю до тиску з боку місцевої влади (т. 
з. “недобровільною співпрацею”), найбільший досвід чого мають саме малі 
підприємства. 

 
• НДО, так само, як інші організації громадянського суспільства, відіграють незначну 

роль в якості партнерів фірм у процесі розвитку діяльності з СВБ. Це відображає 
недостатню розвиненість відповідних інституцій (наприклад НДО), що покликані 
надавати компаніям послуги з СВБ. 

 
Соціально відповідальна діяльність як стратегія компанії 
 

• Лише третина компаній має стратегічні плани СВБ заходів, тобто СВБ поки не є 
частиною стратегічного менеджменту українських підприємств.  

 
• Формування окремих функціональних підрозділів стратегічного планування СВБ 

заходів поки що залишається справою майбутнього. Розробка соціально 
відповідального напрямку частіше всього ведеться директором, заступниками 
директора або маркетинговими і PR відділами.  

  
• Компанії не мають добре відпрацьованого менеджменту СВБ, в них не 

налагоджена функція контролю впровадження соціальних програм. Моніторинг 
результатів впровадження соціально економічних програм  є таким самим 
непоширеним явищем, як і моніторинг цільового використання коштів. 
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• СВБ діяльність ще не стала обов’язковим елементом стратегії розвитку 
компанії. Про це свідчить той факт, що менше третини компаній мають спеціальний 
бюджет соціального призначення.  

 
• Темпи зростання витрат на соціальні заходи свідчать про повільний ріст соціальної 

активності компаній за останні три роки. Хоча збільшення бюджетів соціальних 
програм спостерігалося на підприємствах усіх розмірів , особливо це було 
характерно для великого бізнесу. 

  
• У цілому, більшість компаній вважає, що їх соціально відповідальна політика за 

останні три роки сприяла поліпшенню відношення працівників до компанії. Значною 
частиною підприємств визнається і загальний соціальний ефект ( користь для 
суспільства). Майже половина компаній зазначила, що СВБ діяльність мала 
вплив на покращення економічних показників. 

 
• Бізнес не має практики соціальної звітності. Значна частина українських підприємств 

ніколи не робила такого звіту ні як самостійного документа, ні як частини загального 
звіту компанії.  

 
• Розкриття компаніями інформації про себе залишається ще одним потенційним 

напрямком розвитку зрілості українського бізнесу. Інформація про діяльність 
компанії подається на зовнішні канали лише невеликою кількістю українських фірм.  

 
Стимули, перешкоди та перспективи розвитку програм СВБ в Україні. 
 

• Більшість українських компаній вважають причини морального характеру та 
розуміння СВБ як принципової складової стратегії компанії за головні мотиви 
проведення СВБ діяльності. Це вказує на те, що ідея нерозривності СВБ діяльності 
з комерційними інтересами компаній ще не є популярною в українському 
суспільстві. 

 
• В той же час результати дослідження дають підстави припускати, що компанії не 

бажають відкрито заявляти про те, що вони займаються СВБ не лише з моральних 
причин, але й для покращення свого іміджу серед потенційних партнерів та 
споживачів, а також із чисто бізнесових інтересів. Імовірно, така ситуація склалася з 
двох причин. По–перше, вона відзеркалює в цілому негативне ставлення 
пересічного громадянина до бізнесу в українському суспільстві. По–друге, 
проведення діяльності з СВБ може бути розцінене як ознака того, що вони 
приховують свій прибуток. Компанії намагаються уникнути публічності СВБ 
діяльності з метою не привертати увагу податкових органів та органів місцевої 
влади, які можуть бути зацікавлені у примусовому залученні фірм до вирішення 
соціальних проблем їхнього регіону.  

 
• Українські компанії вважають, що СВБ заходи мають позитивний вплив на 

результати їх економічної діяльності насамперед через покращення репутації 
компаній, сприяння у пошуку та втриманні високо кваліфікованих кадрів, та у 
встановленні зв‘язків із органами влади. Серед іншого це відображає велике 
значення нефінансових стимулів для втримання кваліфікованого персоналу, а також 
велике значення відносин з владними структурами для успіху бізнесу в цілому.  

 
• Кожна п’ята компанія проводить СВБ діяльність без висвітлення свого імені перед 

громадськістю, решта використовують заходи з СВБ в PR –цілях. 
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• Серед найбільших перешкод проведення СВБ діяльності компанії називають брак 

коштів та недостатнє законодавче забезпечення стимулювання для 
проведення СВБ заходів (включаючи відсутність податкових преференції)  

 
• Пільгове оподаткування СВБ діяльності та зниження регуляторного та 

адміністративного тиску є найважливішими стимулами розвитку СВБ програм, 
з точки зору компаній. Великий бізнес також очікує більшої кооперації щодо 
впровадження СВБ заходів від місцевої влади. Крім того з’являється тенденція 
зростання попиту на (місцеві) організації, які могли б акумулювати ідеї для СВБ та 
надавати відповідні послуги компаніям у реалізації заходів СВБ. 

 
•  Три чверті опитаних компаній надають перевагу „мотиваційній” стратегії 

держави у залученні бізнесу до реалізації соціальних потреб, тобто вважають, 
що держава повинна не тільки забезпечувати податкову дисципліну з метою збору 
достатнього розміру податків для вирішення соціальних потреб за рахунок бюджету, 
але й пропонувати бізнесу стимули для проведення заходів з СВБ та участі у 
реалізації соціальних потреб. 
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