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ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОІ СОЦІАJІЬНОІ ВІДПОВІДАЛЬНОСГІ 
НА КОРПОРАТИВНЕ УІІРАВJІППІЯ 

РОЗZЛJІН)Іmий впнив корпоративно/' сочіально1· відповідальності на 11кість корпоративного управлінн.11 в 
товариствах та t1становлено основні аспекти П розвитку. Досліhжено ре3)Jльтати упровадженНІІ програм 

корпоративноr сачіальноr відповідальності, на основі JІКІІХ визначено основні П переваги. 

The article consideп о/ corporate social responsibility is considered оп quality о/ corporate managemeпt іп 
societies and the basic aspects о/ its development are set. lnvestigational res11/ts о/ int1'oduction о/ the programs о/ 
corporate social responsibility оп the basis ofwhich certaiпly are its Ьоsіс advantages. 

Останнім час:ом значного впливу на розвиток економіхи набула корпоративна соціальна відпові
дальність (КСВ), прІІНЦИПИ пої є однією із склuових успішної стратегії, що зміцнює імідж і репутацію 
компанії, привабтоє мієнтів, а також заохочує найкращих працівників до ефекmвноі діяльності. КСВ вирішує 

ве JІВШе ~ взаємовідносІUІ між заціК8ВJІеними учасНИІСаМИ діJІльності організацій, але стала часmною 
внутріmнього та зовнішнього реrутовання бізнес-процесів. Таким чином, соціальна відповідальність є скла
довою успіху JІХ великого тu: і мanoro бізнесу, а отже і економічного розвипу держави взагалі. 

Oб1txn1 та методв доспWав" ПoюrrrJІ КСВ було впроваджено в 1950-ті рр. та розвивалось пара
лельно з розвипом корпоративного сектору. Дос.ліджеННJІМ mnань з КСВ займались такі вітчизНJІні та зару
біжні науховці, п А. Куліш, О. Лазаренко, Р. Колиmко, О.М. Петроє, Ю.Є. Благов, Ф. Котлер, Н. Лі, Ф. Фу
куяма та інші. 

Науковці [1, 2) вважають, що коtЩепціJІ соціа.'Іьної відповідальності с наслідком евотоційного роз
витку бізнесу. Вона нообхіцна кожному акціонерному товариству, але ва прапиці для великих товариств КСВ є 
житrєао необхідною дu аиживанНJІ, а для невеликих товариств та малого бізнесу - КСВ аІtJПОЧає лише внут
рішюо культуру та відповідальність засновнихів і топ-менеджерів. У науковій літературі зустрічаютьс• різні 
підходи до визначеНRІ КСВ. Ії харахтери:зують n етичну поведівху, стійхий розвиток, оточуюче середовище, 
філаmропію. І.П. Малп (3) поясІПОЄ КСВ JІК "."систему ціІП:Іостей, що властива корпораціям та соціаm.ним 
складовим. інсnrrуціонаm.вого середовиша, ... є одним з базових механізмів реалізації демократичних цінностей 
в управлінні компаніІDЩ на макро-, мезо- та мuрорівнп". 

За Дафтом, соціальна відповідальність передбачає обов'оок керівницrва приймати ріmеННJІ і діпи для 

покращеННJІ добробуту та ві.~шовідати інтересам, п суспіJІьстu, тu і самого товариства [4]. Узаrальвюючи 
світовий досвід, Ф. Котлер визначає КСВ п вільний вибір компанії у зобов'nавві підвищувати добробут 
суспільс:тва через відповідні підходи до веденu бізнесу та вадаВНJІ відповідних ресурсів [S]. 

У світовій економіці останнім часом перегJІJІдІІЄІ'ЬСJІ роль корпоративного упраалівнJІ та його скла
дових. На конференції в Південній Африці було nрийнпо "Tpeno доповідь Кінга з упрааліиu - 2009" [ 6] в пій 
надано перелік ва.Ьращих прU'І'ИК-привципів корпоративного управліВВJІ та були сформульовані обов'язки 

правпінюІ. Основним аспектом корпоративного управліНЮІ в цьому докумекrі стала корпоративна соціальна 
відповідальність тісно пов' .ІІ38Ва з етичним лідерством, стратеrією та стійхісnо акціонерного товариства. 

До нових вимог, впладених в доповіді віднОСJІ"По: надаІІНJІ іитеrровавого звhу з опис8ННJІМ вмиву 
акціонерного товарисt11а на економічну, екологічну та соціальну сфери; існуваНВJІ комітету по зовнішньому та 
внутрішю.ому аудкrу; врахуваВНJІ стратегічної ролі та ВUtЛИВОсті П -технологій з точхи зору управ.'Іінської 
перспективи та управління ри:зихами. Отже, застосув8ВНJІ КСВ веде до ефективного хорпоративиоrо управлінвJІ 
та стійхості товариства. Тому корпоративне управліНВJІ повинне вхлючати в себе підготовку, реалізацію та 
оцінку політики з КСВ. 

Оскільки КСВ є стандартним елементом •кості корпоративного управnінвJІ, тому на сьогодні попу
лярним стає корпоративне управліиня, засноване на принципах відкритості, публічності та розпорошеності 
хапіталу, що особливого знаqеІUІJІ набуває д1ІJІ товариств, пі працюють або манують виходити на міжнародні 
рИЮtИ капіталу. 

На думху більшості топ-менеджерів, оmtтаиих Economist Intclligence Unit, пр8ІСПІІС8 КСВ має значtDІЙ 
вплив на ефективність товариства, але в перспективі від п'.яти до десsти років [6]. Таким чином, КСВ необхідно 
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розгrurдати вихоДАИ з довгострокової стійкості товариства та відповідно корпоративного управлін9, що не 
приносиn. ІПВидІ<ИХ доходів. 

Поетавова МІІД8ІІВW- У с:татrі доціт.ио дос:лідити ВІШИВ корпоративиоr соціа.1Ьuоі відповідаm.вості 
на рівень uість корпоративного управліtПІJІ та визВВЧJПИ основні її переваrи. 

Реsут.татв та Ь о6rрfІПУ88ВИ. КСВ предСТ8ВJІJІє собою систему ці.ІПІостей та механізмів управ
ління, що формуються відповідно економічному, соціальному, правовому та екологічному напрямам діяльності 
товариства (рис. 1). 

Соціальна діяльність 

товариСDа 

Економічна 
діJшьвість 
товариства 

Екологічна 
дWп.ність 

ТОварИС'ІВа 

Правова діJшьність 

товарисnа 

Рве. 1. Вапрв111 ро3ІІІІ'ПСУ араораТІІВВОІ со~du•ноІ вІдвнід&ІІ•ності 

Тому в товарJІСТВі повинні існувати заrаnьні механізми управління та підвІПЦеНЮІ ефективності в сфері 
КСВ відносно розгJІJІІІ)'ТВХ вище аспеJtТів. В товариствах, що прахтихують системний підхід до КСВ, цим 

яапрJІМом займається спеціальний КСВ-менеджер. Це говориrь про те, шо процес:: КСВ інтегровано в загальну 
корпоративну стратеrію. ТовариС1В8 з успішною прахтихою КСВ успішно взаємодіють з усіма заціnвпеними 

особами, використовуючи весь набір інструментів: проведеНВJІ круглих СТОJІів, СМІ, аикств у відкритому 
дОС1)'ІІЇ тощо. КоІЩСпціІr КСВ інтегрована в загаm.ну корпоративну стратегію, що робиrь її стандарпІНМ еле
мекrом, пий забезпечує вість хорпоративного управління. Тому, соціаm.но відповідальне товариство має 

висоІСИЙ рівень корпоративного управлінІІІ і формує свою діяльність на основі npmnomiв відкритості, публіх
ності та відповідаm.вості перед суспільством. Саме тому д01риманu стандартів КСВ є однією з головних 

вимог до товариства, пе планує створення ефективної системи корпоративного управпіВНJІ. 
КСВ співвідноситься з корпоративІІІІМ управJJіІІНЯМ на рівні ціІОІостсІ, шо визначають кордони та під

звітність товариства у відношенні до заціавJІених осіб, а тахо:ж його соці.ат.них, екмоrічинх вимог та мож
ливостей, в тому числі ва рівні корпоративних кодексів. В свою чергу каталізатором КСВ є ефективне кор
поративне управліRRЯ в сфері ризик-мсиед.менту, роокритrя інформації, виваrороди тощо. Чим професійніше 
та послідовніше впроваджені ці аспекти в бізнес, тим краще показники КСВ. Опке, можна відзвачиrи, шо КСВ 
є фактором покрашеRRЯ корпоративного уnравліЯНJІ в товаристві. 

У 201 Ор. було проведено ехспертве он-лайн-опитуваюu "Стан нефінансової :sвітності в Украіні" [7], в 
пому вяли участь 15 соціаm.во відповідальних товариств із 38, шо звіrували за нефінансові аспекти діяльності 
у 2005-2010 рр. в Украіні (див. рис:. 2) (7). 

Як видно з рисунп, серед найбільших: вигід від нефінансового звіrуванJІJІ украівські товариСDа ви
діJшоть: 

- визначеНВJІ ефективності управління проІJJамами еховомічвоrо, соціального та екологічного вІШИВу 
на управліввя товарисnом; 

- полеrmеННІ: зусиль управлінців у донесенні. стратегії соціальної відповідальності до працівНИІСів 
товариства; 

- демонстрацію :sацікuленості пробJІемамн доаІСЇJІЛJІ, економічного та соціальноrо pooвJmC}' на основі 
соціального звіту; 

- покращеRRЯ рспуrаціі товариства на ринку; 

- сtруХ'І)'рнзацію діалогу між товариством та ІJJупамІІ вІШНВу. 
Результатом упроваджеВJІJІ проrрам КСВ є 01римаввя наступних основних переваг, пі ВИС1}'1181О1'Ь 

аргументами за впровадження соціальної відповідальності: фор~ позитивного імідzу товариства; :sнн
асвня репуrаціІного рнзпу; підвищеВJІJІ інтересу інвесторів; :sбільmеНЮІ капітавізації товариства; покрашенвя 
взаємовідносин із громадськістю та місцевою владою; підвищенвя uоrиваціІ та продуктивності праці пра
цівнихів; збільшення обс•гу продажу та рнвковоі частки; інше. 
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Соціальна з1іп~ісn. допомоша залучІІІН державні органи у 

спільні з компвніоо проскrи 

Нсфінансо1иІІ звіт є одним із с..1емситів, обовскових АІUІ 

виходу на ІРО 

І Іефінвнсовий 1віт по.~еппнв 1уси~.~11 упрвв.1ін~1ів у дС'11есс1111і 

стратегії СВБ працівникам компвнії 

Про11сс соціального звіrува.tІНJІ допоміг визначитн 

eфcJmt1нicn. управлінн. про111амамн економічного, 

СоціL'ІЬНВ звіп~ісп. допомог.1а покращитн репутацію 

компанії на ринку 

Нефінансова з1і111ісп. допомог;~а покращити структуру СВБ 

ііі 

--
---

D немає пр.11моі 1иro;ut 8 нсзна11на вигода D відчутна внгош~ О значна вигода 

12 IS 

Рве. 1. 8ІІІ"ОДІІ комааніТ •ід процесу оідrvrо•ІІСІІ неtfнавсового uh}' та uмoro sвhy 

Отже, незаперечним арrументом застосування КСВ в практиці товариств є можливість вихористанНJІ 

нефінансової звітності та соціального брендінrу як ефективного інструмеmу іміджевої реклами та створення 

нематеріальних активів, таких як соціальні інвестиції, соціальні бренди, публічний імідж. 
ВвсвоІUСІL Розrлинувши вплив КСВ на корпоративне управліНЮІ та встановивши основні її переваги, 

можна зазначити, що соціальна відповідальність відіграє комплексну ро..'Іь в управлінні. Загальновідомо, що 
ділова етика та соціальна відповідальність товариств є суміжними катеrоріnfи і тісно пов'язані з ефективним 

корпоративним управлінням. Саме тому, дотриманНJІ стандартів КСВ та ділової етики є головною вимогою до 

товариства яке планує створити ефективну систему корпоративного управлінНJІ. 
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Донсш.кнІ націона11ьниА університет економіки і tоргівлі ім. М. Туrан-Барановськоrо 

ОСОБJІИВОСТІ ФОРМУВАІІІІЯ ТЕХІІОЛОПЧВОІ АРХІТЕКТУРИ В СИСТЕМІ 
ІВТЕГРОВАВРГО УПРАВJПВВЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ 

Розкрита сутність тех11ологічно1· архітектури та 11О1ШЗано и· місце в інформачіfін~технологічній архі

тектурі інтегрованого упраt111інНR системою маркетинговоі· взаємодіr, розкрито спечифіку техналогічш.а рі

шень в управлінні маркетинговою взаємодією торговгльних підприємств різних форматів. 

Тhе artide revea/s the essence о/ technological architecture and shows ils рІасг іп the informononaJ and technological 
architecture о/ ап integraled managemєnt system о/ morketing interactions specific technological so/utions іп 
тarketing interaction тanagement о/ соттеrсіаl enterprises іп various formats are revealed. 
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