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розвиток корпорАтивної соціАльної відповідАльності АвіАбізнесу

Гаркавченко м.о., ушенко н.в.
національний авіаційний університет

у статті розглянуто поняття, економічна сутність та природа корпоративної соціальної відповідальності. 
узагальнено ознаки соціальної відповідальності бізнесу. аналізується вплив корпоративної соціальної 
відповідальності на ефективність діяльності компанії та, зокрема, ефективність авіабізнесу. Представле-
но концептуальні підходи до розвитку корпоративної соціальної відповідальності вітчизняних компаній, 
акцентовано увагу на формуванні їх етичної поведінки. запропоновано модель процесного підходу щодо 
впровадження інструментів корпоративної соціальної відповідальності в систему управління організацією.
ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, авіабізнес, розвиток, економічний інтерес, ре-
гулювання, соціальні інвестиція.

Постановка проблеми. у сучасних умовах 
господарювання на шляху розбудови со-

ціально-орієнтованої економіки все інтенсивніше 
зростає роль соціальних чинників у діяльності 
підприємств авіабізнесу. соціально відповідаль-
ні функції компанії, шляхи розвитку соціальної 
інфраструктури, формування систем соціаль-
ного забезпечення працівників, впровадження 
норм етичної поведінки не лише між підлеглими, 
а й постачальниками, споживачами, сприяння 
позитивному емоційному кліматові у колекти-
ві починають відігравати все більшу роль у до-
сягненні прибутковості та соціального розвитку 
підприємств авіабізнесу. Така трансформація 
суспільних пріоритетів вимагає внесення у соці-
альну політику авіакомпаній принципів та мето-
дів соціальної відповідальності, яка може стати 
одним із напрямів покращення соціального роз-
витку авіабізнесу. це дає можливість постави-
ти проблему розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності авіабізнесу в умовах формуван-
ня соціально-орієнтованої економіки в ряд акту-
альних наукових напрямів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання соціальної відповідальності бізнесу 
нині розглядають закордонні та вітчизняні до-
слідники, зокрема: в. апопій, к. девіс, с. задек, 
е. карнегі, г. ленсен, М. Фрідмен, о. Шелдон, 
а. Базилюк, г. Башнянін, М. Бутко, в. воробей, 
с. ілляшенко, с. князь, о. кузьмін, а. садєков, 
М. стародубська, М. Туган-Барановський, в. Ша-
повал та низка інших.

мета статті – визначення передумов та осо-
бливостей розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності авіабізнесу.

виклад основного матеріалу дослідження. 
соціальна відповідальність бізнесу в останні 
роки є предметом досліджень багатьох дослід-
ників, але в даний час понятійний апарат дослі-
дження соціальної відповідальності бізнесу не 
розроблений в достатній мірі. у різних джерелах 
зустрічаються різні трактування і позначення 
однозначних понять. Так, в. в. ярова визначає 
соціальну відповідальність як обов’язок особи 
оцінити власні наміри та здійснювати вибір по-
ведінки відповідно до норм, що відображають 
інтереси суспільного розвитку, а у випадку по-
рушення їх – обов’язок звітувати перед суспіль-
ством і нести покарання [3, с. 65].

схоже, але більш ємке визначення соціальної 
відповідальності знаходимо у а.М. колота. Під 

соціальною відповідальністю вчений розуміє до-
тримання суб’єктами суспільних відносин вимог 
соціальних норм, а у випадках безвідповідальної 
поведінки, яка не відповідає вимогам норм чи по-
рушує суспільний порядок, вони зобов’язані не-
сти доповнюючий обов’язок особистого чи майно-
вого характеру [2, с. 72].

на думку Ф. котлера, поняття відповідаль-
ності поєднує дві форми, два різних види від-
повідальності: 1) відповідальність як реакція 
суспільства на поведінку індивіда (суспільна від-
повідальність); 2) відповідальність як система від-
повідей індивіда на вимоги суспільства (особиста 
відповідальність). вчений підкреслює, що між 
суспільством та індивідом існує взаємозв’язок. 
з одного боку, суспільство покладає на індиві-
да обов’язок вчиняти соціально корисні вчинки, 
а з іншого – воно зобов’язано сприяти суб’єкту 
у здійсненні ним своїх прав та обов’язків та несе 
за це відповідальність [5, с. 197].

соціальна відповідальність відображає пев-
не співвідношення між особистістю та суспіль-
ством інтегрально. як зазначають о.в. зайчук, 
н.М. оніщенко [7, с. 322], соціальна відповідаль-
ність є виразом всієї багатоманітності соціальних 
відносин та узагальнений вираз всіх форм відпо-
відальності. специфіка конкретних видів відпо-
відальності обумовлена природою тих суспільних 
відносин, всередині яких вони виникли та існу-
ють у власній якісній визначеності.

отже, на основі проведеного аналізу соціальну 
відповідальність бізнесу, на нашу думку, можна 
узагальнено трактувати як суб’єкт соціальної 
політики, що функціонує на базі суспільного до-
говору і здійснює добровільний обов’язок кор-
порацій проводити політику, приймати рішення 
і слідувати напрямками діяльності з векторної 
спрямованістю створення суспільного блага.

ознаками соціальної відповідальності бізнесу 
є: відсутність жорстких норм, баланс економічних 
інтересів, інвестування в людський капітал і со-
ціальну інфраструктуру [8, с. 554]. великі корпо-
рації своїми соціальними інвестиціями сприяють 
сталому розвитку, максимізації прибутку і скоро-
чення витрат в контексті інтересів бізнесу.

економічна сутність соціальної відповідаль-
ності бізнесу полягає у виконанні перерозпо-
дільної функції економіки, які базуються на 
паритетних (добровільних) основах і принципах 
соціальної солідарності. При цьому обсяг пере-
розподілених коштів в рамках соціальної відпо-



«Молодий вчений» • № 1 (53) • січень, 2018 р. 860

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

відальності бізнесу спланувати неможливо. він 
залежить від зусиль усіх учасників соціального 
процесу: трудового колективу, профспілок, гро-
мадськості, і, безумовно, державних структур. 
отже, бізнес-структура визначає цільове при-
значення коштів.

дослідження показують, що використання 
корпоративної соціальної відповідальності в ді-
яльності організації позитивно впливає на най-
важливіші фінансові показники в середньостро-
ковій і довгостроковій перспективі (зростання 
і прибутковість продажів, прибутковість капіта-
лу та ін.), знижує некомерційні ризики, підвищує 
інвестиційну привабливість організації, сприяє 
її сталого розвитку [8, с. 536]. разом з тим, на 
думку Ф. котлера [5, с. 136], корпоративна со-
ціальна відповідальність може знижувати рента-
бельність, збільшувати приховані витрати, пере-
кладати відповідальність з конкретних індивідом 
на організацію в цілому. Такі суперечливі оцінки 
ролі корпоративної соціальної відповідальності 
в ефективності діяльності організації говорять 
про те, що соціальна відповідальність є не па-
нацеєю або чарівною паличкою, а інструментом, 
який вимагає вмілого, грамотного, контекстно-за-
лежного і цільового поводження з ним.

добре відомо, що навіть такі відносно прості ін-
струменти управління компанією як, наприклад, 
скорочення персоналу, часто негативно впливає 
на ціну акцій, а масові звільнення в довгостро-
ковій перспективі можуть обходитися дорожче, 
ніж економія від них в короткостроковій. якщо 
ж взяти більш складні, комплексні інструменти 
управління як, наприклад, загальне управління 
якістю (tQM), то він теж може знижувати деякі 
економічні показники в короткостроковій пер-
спективі, однак в середньостроковій і, особливо, 
довгострокової значно підвищує ключові еконо-
мічні показники.

Таким чином, результати використання управ-
лінських інструментів є неоднозначними, та по-
різному впливають на різні економічні показники, 
а їх інтегрований ефект визначається загальною 
якістю управління в самій організації. корпора-
тивна соціальна відповідальність є відображенням 
того факту, що організації існують як елемент не 
тільки економічного, але і соціального життя. чим 
більшими стають можливості компанії, тим більш 
істотний позитивний або негативний внесок вони 
можуть несуть в суспільні процеси, тим більше 
зростають очікування широкої громадськості від 
поведінки економічних агентів, тим більше гли-
боко повинні ці агенти враховувати такого роду 
виправдані очікування широкого кола зацікавле-
них в діяльності організації груп (стейкхолдерів), 
від яких залежить саме існування компанії. саме 
тому розвиток корпоративної соціальної відпові-
дальності і його специфіка пов’язані з ключовими 
етапами розвитку організації авіабізнесу.

історичний огляд розвитку корпоративної со-
ціальної відповідальності дозволяє побачити, що 
як виникнення, так і зміна розуміння корпора-
тивної соціальної відповідальності нерозривно 
пов’язане з еволюцією світової економіки, соці-
альними трансформаціями і розвитком наукової 
думки. а.М. колот виділяє чотири концептуальні 
підходи до корпоративної соціальної відповідаль-
ності [4, с. 72]:

1) ринковий підхід;
2) підхід з позиції державного регулювання;
3) підхід з позиції «корпоративної совісті»;
4) підхід з позицій «зацікавленої особи».
хоча ці підходи, або моделі корпоративної 

соціальної відповідальності, як в теорії, так і на 
практиці, існували синхронічно, в певних істо-
ричних умовах домінував один з них. в епоху ви-
никнення і бурхливого розвитку корпорацій най-
більш популярним був ринковий підхід. в епохи 
кризового стану економіки на перший план ви-
ходив підхід з позицій державного регулювання. 
за часів відносно стабільного зростання – під-
хід, який спирається на цінності «корпоратив-
ної совісті». у періоди економічної і соціальної 
трансформації (глобалізація, інформаційна ре-
волюція), ускладнення бізнесу, посилення кон-
куренції – підхід з позицій «зацікавленої особи» 
(стейкхолдерський підхід) [6, с. 135].

Проведене дослідження показує, що рівень 
морального регулювання в бізнесі в україні 
не тільки нижче економічно розвинених країн, 
а й має тенденцію до зниження. з іншого боку 
навчання етичній поведінці значно впливає на 
етичність самої поведінки. не випадково, серед 
студентів – майбутніх управлінців, які вивча-
ють відповідні дисципліни – моральна свідо-
мість вище, ніж у працюючих менеджерів, які 
не отримали такої школи, не готових артикулю-
вати етичні проблеми бізнесу і не вміють ними 
керувати. впровадження інструментів корпора-
тивної соціальної відповідальності – не механіч-
ний процес, подібний, наприклад, впровадженню 
нової техніки, обладнання, тощо. інструменти 
корпоративної соціальної відповідальності ді-
ють через свідомість людей. численними дослі-
дження доведено, що знання, наприклад, змісту 
етичного кодексу і усвідомлення його важливос-
ті істотно впливає на сприйняття співробітника-
ми етичного клімату в організації та їх поведін-
ку на робочому місці. Те ж саме відноситься і до 
інших інструментів корпоративної соціальної 
відповідальності.

рівень знання і розуміння інструментів корпо-
ративної соціальної відповідальності в організа-
ції, що досягається в процесі етичного навчання, 
безпосередньо впливає на етичний клімат органі-
зації та, через нього, на економічні результати ді-
яльності організації. це означає, що впроваджен-
ня корпоративної соціальної відповідальності 
безпосередньо пов’язано з організаційним роз-
витком, управлінням корпоративною культурою 
та іншими методами менеджменту. різні інстру-
менти корпоративної соціальної відповідальності 
спрямовані на досягнення взаємопов’язаних, але 
різних управлінських і економічних цілей. з ін-
шого боку, між різними інструментами корпора-
тивної соціальної відповідальності існують різної 
сили зв’язки. наприклад, діяльність етичної ко-
місії спирається на етичний кодекс. карти етики 
є конкретизацією фрагментів етичного кодек-
су для існуючих робочих місць. Тренінги мають 
на меті транслювати цінності і норми етичного 
кодексу в оперативне і тактичне рішення про-
блем організації. соціальні програми і інвестиції, 
їх результати знаходять відображення в соці-
альних звітах. Тісний зв’язок існує між етичним 
консультуванням і етичної експертизою.
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найбільш трудомісткими (витратними) є ін-

струменти, що впливають на стратегічний рі-
вень. з іншого боку, саме стратегічні інстру-
менти підвищують економічну і управлінську 
ефективність використання всієї системи ін-
струментів. визначення та систематизація фак-
торів, що впливають на рівень корпоративної 
соціальної відповідальності, виявлення зв’язків 
між різними інструментами корпоративної со-
ціальної відповідальності надзвичайно важливо 
для впровадження і підтримки функціонування 
інструментів корпоративної соціальної відпові-
дальності в діяльності компанії.

Практика імплементації корпоративної соці-
альної відповідальності показує, що економічно 
виправданою є послідовність кроків від стратегіч-
них рішень через тактичні до оперативних. однак 
загальна схема впровадження повинна супрово-
джуватися петлями зворотного зв’язку на кож-
ному етапі. наприклад, розроблений і затвердже-
ний етичний кодекс уточнюється, доповнюється, 
переглядається, розвивається за результатами 
діяльності етичного комітету, що розглядає злобо-
денні моральні питання функціонування організа-
ції. в такому випадку кодекс стає живим інстру-
ментом управління організацією, а не склепінням 
вічних моральних заповідей, слабо пов’язаним 
з реальною діяльністю організації. Те ж саме від-
носиться до тренінгів, які не тільки транслюють 
потрібні компанії цінності і стандарти, а й є сво-
єрідним моніторингом корпоративної культури 
і морального життя організації. живе спілкування 
з настроєм і цінностями співробітників повинно 
впливати і на роботу комітету з етики та на вдо-
сконалення етичного кодексу.

Таким чином, управління впровадженням 
корпоративної соціальної відповідальності поєд-
нує в собі механізми проектного та операційного 
(регулярного) менеджменту. виходячи з вищес-
казаного, на нашу думку можна виділити на-
ступні етапи впровадження інструментів корпо-
ративної соціальної відповідальності (рис. 1).

однак, практика менеджменту в нашій краї-
ні показує, що хоча інструменти корпоративної 
соціальної відповідальності поступово починають 
поширюватися, але розуміються, як правило, як 
чисті витрати, свого роду «данину моді». ясно, 
що розрахунок ефективності вкладених в со-
ціальні інструменти та про-
грами засобів є показником 
серйозності намірів компанії. 
на сьогоднішній день було 
зроблено декілька спроб дати 
більш-менш адекватну оцінку 
процесу ефективності впрова-
дження інструментів корпо-
ративної соціальної відпові-
дальності – обчислити індекс 
соціальних інвестицій.

в середині першого деся-
тиліття 21 століття дослідни-
ки розробили власні методики 
побудови індексу соціальних 
інвестицій. на практиці зу-
стрічаються й інші, менш ві-
домі, підходи. узагальнюючи 
минулий досвід, доцільно ви-
ділити три групи показників 

і методик розрахунку ефективності соціальних 
інвестицій: кількісні, якісні і комплексні. хоча 
кожен з індексів має певні недоліки і обмежен-
ня, взяті в цілісності вони дозволяють досить 
об’єктивно оцінити економічний ефект соціаль-
них інвестицій [5, с. 188].

Безумовно, економічний ефект від соціальних 
інвестицій зростає при високому рівні комуні-
каційної активності організації, спрямованої на 
висвітлення даного аспекту діяльності. на жаль, 
в україні лише деякі компанії виявляють висо-
кий рівень прозорості програм в області соціаль-
них інвестицій. основні причини цього, як уже 
говорилося, лежать у відсутності інституційних 
передумов, в потенційному конфлікті інтересів 
різних груп стейкхолдерів. При вирішенні цієї 
важливої для бізнесу, і для держави, і для сус-
пільства проблеми необхідно використовувати 
весь арсенал засобів, вироблений за останні роки 
економічної наукою в галузі корпоративної со-
ціальної відповідальності.

Програми корпоративної соціальної відпові-
дальності українських авіакомпаній планують-
ся і реалізуються за аналогією із зарубіжними 
компаніями, які прийшли на український ринок 
і продовжують свою діяльність відповідно до за-
гальних корпоративних стандартів (в тому числі 
і щодо корпоративних соціальних програм).

як було показано раніше, корпоративна со-
ціальна відповідальність є чинником підвищення 
економічних показників діяльності авікомпанії: 
впливає на вартість акцій, максимізує прибуток 
(не дивлячись на свою затратність), підвищує 
лояльність співробітників і знижує плинність 
кадрів, покращує іміджеве сприйняття компа-
нії, підвищує вартість гудвілу і т. д. отже, ді-
яльність з розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності поряд з економічною діяльніс-
тю повинна мати в своїй основі елементи бізнес-
планування, контроль на етапі впровадження, 
реалізації та після закінчення здійснення тих, 
чи інших заходів, піддаватися загальній неза-
лежнійоцінці (соціальний аудит). і в основі всієї 
цієї сукупності принципових положень повинна 
лежати якась універсальна концепція формуван-
ня, впровадження, реалізації та оцінки системи 
корпоративної соціальної відповідальності, яка 
представляє собою методику, яка застосовується 

 

Розробка спільного проекту впровадження КСВ в організації, що включає в 
себе виділення пріоритетних цілей, визначення методики оцінки 

ефективності впровадження інструментів, обсягу необхідних матеріальних, 
фінансових, організаційних ресурсів, призначення відповідальних і 

поетапний план впровадження.

Впровадження стратегічних інструментів КСВ і системи моніторингу за їх 
функціонуванням

Впровадження тактичних інструментів КСВ і системи моніторингу за їх 
функціонуванням

Впровадження оперативних інструментів КСВ і системи моніторингу за їх 
функціонуванням. Розрахунок ефективності вкладених коштів є головним 

питанням для управління компанією
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рис. 1. етапи впровадження інструментів  
корпоративної соціальної відповідальності

Джерело: складено автором
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на підприємствах різних форм власності, галузе-
вої приналежності і масштабів своєї діяльності.

організація роботи по формуванню корпора-
тивної соціальної відповідальності в авіакомпа-
нії, на нашу думку, може базуватися на таких 
концептуальних положеннях, оформлених у ви-
гляді ряду послідовно реалізованих етапів.

висновки. отже, у проведеному дослідженні 
корпоративна соціальна відповідальність розгля-
нута як суб’єкт соціальної політики, який функ-
ціонує на базі суспільного договору і здійснює 
добровільний обов’язок корпорацій проводити 
політику, приймати рішення і слідувати напрям-
ками діяльності з векторної спрямованістю ство-
рення суспільного блага. ознаками соціальної 
відповідальності бізнесу слід визнати відсутність 
жорстких норм, баланс соціальних і економічних 
інтересів, інвестування в людський капітал і со-
ціальну інфраструктуру, розумінню та прояву 
суспільної свідомості.

корпоративна соціальна відповідальність 
в різних її проявах сприяє стабільності трудо-
вих колективів, зростанню продуктивності пра-
ці, стійкості розвитку компанії в довгостроковій 
перспективі.

Підприємства, що реалізують програми кор-
поративної соціальної відповідальності, мають 
більш широкі можливості для залучення інвести-
ційного капіталу, більш успішно рекламують свої 
послуги, отримують податкові пільги. в кінцево-
му підсумку, соціально-відповідальні авіакомпа-
нії сприяють зниженню соціальної напруженості 
суспільства, виступають надійними партнерами 
держави в реалізації його соціальних програм.

Максимізація позитивного впливу бізнесу на 
суспільство шляхом реалізації соціальних про-
грам повинна мати чітку, науково обґрунтовану 
парадигму розвитку, побудовану з урахуванням 
послідовної реалізації універсальних етапів по-
ліпшення якості життя громадян.
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рАзвитие корпорАтивноЙ социАльноЙ ответственности 
АвиАбизнесА

Аннотация
в статье рассмотрены понятие, экономическая сущность и природа корпоративной социальной ответ-
ственности. обобщены признаки социальной ответственности бизнеса. анализируется влияние кор-
поративной социальной ответственности на эффективность деятельности компании и, в частности, 
эффективность авиабизнеса. Представлены концептуальные подходы к развитию корпоративной со-
циальной ответственности отечественных компаний, акцентировано внимание на формировании их 
этического поведения. Предложена модель процессного подхода по внедрению инструментов корпора-
тивной социальной ответственности в системе управления организацией.
ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, авиабизнес, развитие, экономический 
интерес, регулирование, социальные инвестиции.
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deVelopmeNt of corporAte sociAl respoNsibility of busiNess AViA

summary
the article deals with the concept, the economic essence and nature of corporate social responsibility. 
Generalized signs of social responsibility of business. The influence of corporate social responsibility 
on the efficiency of the company’s activities and, in particular, the effectiveness of air travel is 
analyzed. Conceptual approaches to the development of corporate social responsibility of domestic 
companies are presented, attention is focused on the formation of their ethical behavior. A model of 
a process approach for the implementation of corporate social responsibility tools in the organization 
management system is proposed.
Keywords: corporate social responsibility, air ticket, development, economic interest, regulation, social 
investments.


